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VRNITEV V ŽIVLJENJE
Danica Zavrl Žlebir

Se po dveh letih, ki so ju zaradi virusa zaznamovale številne 
omejitve, zdaj vendarle vračamo v nekdanjo normalnost? 
Upamo, da je tako, takemu razmišljanju pa pritrjujejo tudi 
številni dogodki, ki so (ne samo v našem društvu) znova 
oživeli to pomlad. Spet so organizirana športna tekmovanja, 
planinski pohodi in izleti, na njih se znova srečujejo stari 
prijatelji, ki so po dolgotrajnem kovidnem obdobju željni 
druženja. Vračajo se kulturna doživetja, na prostem in 
v dvoranah se brez bojazni, da bi si prišli preblizu, spet 
srečujejo obiskovalci. Ko se snidemo, si spet stisnemo roke 
ali se objamemo, odvrgli smo maske in pokazali nasmehe. 
Saj vemo, da povsem varni najbrž nismo in da bomo morali 
odslej živeti previdneje, kajti grožnja virusa še ni izzvenela 
in se utegne jeseni spet vrniti. Vendar je osvobajajoča že 
sama misel, da nas vsak dan ne bombardirajo več s strah 
zbujajočimi številkami o okuženih, hospitaliziranih, umrlih. 
Čas prisilne osamitve, ko ni bilo možnosti srečevanj, je bil 
tudi priložnost za kaj dobrega. Tehnologija nam omogoča 
»srečanja« na daljavo, prisiljeni smo se bili naučiti teh 
prijemov in se družiti pred ekrani. Nekateri so ta čas izrabili 
za drugačno ustvarjanje, kot so ga bili vajeni do tedaj. 
Tako je denimo glasbena skupina Loške orglice posnela 
zgoščenko. Po drugi strani pa je v tem obdobju minil tudi 
kak okrogel jubilej, ki ga zaradi omejitev ni bilo mogoče 
praznovati. Tudi Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje pri 
našem društvu upokojencev, naj bi že leta 2020 praznoval 
dvajset let svojega ustvarjanja. Žal to ni bilo mogoče, tako da 
ga lahko praznujejo šele letos. Toda nič ni zamujenega. Ob 
koncu aprila je zbor znova stopil pred občinstvo in lepo je 
bilo slišati pevke in pevce v družbi gostov, zborov iz Šenčurja 
in iz Francije. 10. junija pa so s slavnostnim koncertom v 
Sokolskem domu počastili okroglo obletnico in pred tem 
izdali priložnostno brošuro. Glasilo Mi o sebi jim v počastitev 
njihovega praznovanja namenja naslovnico, na notranji 
strani pa daljši zapis o njihovem dvajsetletnem pevskem 
delovanju. Želimo jim še na mnoga ustvarjalna leta!
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SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV

VODENJE KNJIŽNICE IN GALERIJE

V Društvu upokojencev Škofja Loka vabimo 
k sodelovanju sodelavca ali sodelavko, ki bi 
bil/-a pripravljen/-a prevzeti vodenje Marinkine 
knjižnice, najbolje bibliotekarja ali slovenista. 
Potrebujemo tudi osebo, ki bi prevzela vodenja 
galerije društva, prav tako z ustreznimi znanji. 
Vašo pripravljenost za sodelovanje sporočite na 
Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska 1, 
Škofja Loka, po telefonu  04/512 06 64 ali na 
elektronski naslov: drustvoupokojencev@siol.net.

KOORDINATOR SPLETNE STRANI

Društvo upokojencev Škofja Loka pripravlja 
spletno stran, ki naj bi zaživela letos. Želimo, 
da bi bila kar najbolj zanimiva in aktualna, zato 
bomo potrebovali sodelavca/sodelavko, ki bo 
koordiniral/-a njene vsebine. Če obvladate delo 
z računalnikom in če vas tako delo zanima, nam 
pišite na e-naslov: drustvoupokojencev@siol.net 
ali predsedniku društva Miru Duiću na e-naslov: 
miro.duic@gmail.com.

UPOKOJENCI V STATISTIKI
Danica Zavrl Žlebir

Utrinki iz statističnega poročila za leto 2021
Društvo upokojencev Škofja Loka je eno največjih 
na Gorenjskem, saj je po številu članov drugo, 
največje je DU Kamnik. Vseh članov je 1698, od tega 
550 moških in 1148 žensk, pravi statistično poročilo 
za leto 2021, iz katerega povzemamo še nekaj 
zanimivih številk.
Lani se je društvu pridružilo 36 novih članov, 70 
jih je izstopilo, 51 jih je umrlo. V društvu skupaj 
delujeta 102 prostovoljca, stike s članstvom 
vzdržuje 32 poverjenikov in poverjenic. 
Prostovoljcev/prostovoljk, ki obiskujejo starejše, je 
56. Med dejavnostmi je najbolj množična športna: 
na športnih tekmovanjih v 15 disciplinah je lani 
tekmovalo 386 naših članov, od tega 146 moških 
in 241 žensk. Organiziranih je bilo 47 tekmovanj in 
državna liga. Na rekreativnem področju je 344 naših 
članov dejavnih v štirih disciplinah (75 moških in 
269 žensk). V športu in rekreaciji so najdejavnejši 

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV GORENJSKE (PZDU) 
V SODELOVANJU Z DU GORJE ORGANIZIRA 29. LETNO SREČANJE  

UPOKOJENCEV, KI BO NA PROSTORU POLEG ŠPORTNEGA CENTRA 
POKLJUKA V ČETRTEK, 7. JULIJA, Z ZAČETKOM OB 10. URI. 

Po dveh letih premora bo tako znova organizirano srečanje gorenjskih 
upokojencev. Obeta se bogat kulturni program z živo glasbo, udeležence 

bodo pogostili s hrano in pijačo (enega od štirih menijev so lahko udeleženci 
izbrali ob prijavi). Organiziran je avtobusni prevoz, za tiste, ki se bodo 

pripeljali z osebnimi avtomobili ali kombiji, pa bodo parkiranje omogočili ob 
prireditvenem prostoru po navodilih redarjev. Vsem želimo prijetno druženje! 

POMEMBNA OBVESTILA

stari od 70 do 80 let.
Na kulturnem področju delujeta dve vokalni 
glasbeni skupini (MePZ Vrelec in PS Mavrica) in 
ena instrumentalna (Loške orglice). Društvo ima 
svojo knjižnico (Marinkina knjižnica), v kateri je bilo 
lani za izposojo na voljo 7529 knjig, v njegovem 
preddverju oz. v galeriji Hodnik pa so bile lani 
štiri fotografske razstave. Za obveščanje članstva 
izdajamo glasilo Mi o sebi, občasno pa obveščamo 
tudi v lokalnih in drugih medijih. 
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ČAS DIGITALIZACIJE – VSI SI ŽELIMO SAMOSTOJNOSTI TUDI V VISOKI 
STAROSTI 
Borjana Koželj

HALO
65+

Starejši, ki v aktivni dobi svojega življenja niso 
nujno potrebovali računalniških spretnosti, so se 
z veseljem vključevali v naše študijske krožke in 

uporabe spleta pospešuje miselno dejavnost, krepi 
samozavest. A tisti, ki tega ne zmorejo, se počutijo 
tretjerazredni, nemočni. Ker jim veliko področij ni 

DRUŠTVO U3

usvojili osnovna znanja. Upokojenci, 
ki se zdaj vključujejo v univerzo, 
si želijo predvsem nadgraditi 
svoje že pridobljeno znanje. Način 
izobraževanja se spreminja in temu 
se prilagaja tudi naša univerza. 
Prizadevamo si za različne vsebine 
v živo v učilnici, vse pogosteje pa tudi na daljavo. 
To je čas digitalizacije. Novodobne tehnologije 
so za številne starejše pogosto nedostopne ali 
prezahtevne za uporabo. Res pa je, da je taka 
realnost in da brez tega znanja tudi starejši ne bodo 
mogli enakopravno funkcionirati v družbi. Je to 
diskriminacija najstarejših? 
To so predvsem tisti starejši okoli osemdesetih in 
več let, ki nimajo računalnika, pametnega telefona 
in ne znanja, saj si ga ne želijo ali ne zmorejo 
pridobiti, kljub temu pa si želijo samostojnosti. 
Počutijo se zapostavljene, osamljene in imajo težave 
z zdravjem. Nemogoče in nesprejemljivo je siliti 
takega človeka v digitalizacijo, saj jih je strah, da ne 
bi česa pokvarili. Prikrajšani so za nekatere nujne 
storitve, zato potrebujejo pomoč mlajših, domačih, 
a ti si pogosto ne vzamejo dovolj časa, saj imajo 
veliko svojih bremen in skrbi. Na pomoč jim mora 
priskočiti družba. Znanje uporabe računalnika je 
neločljiv del zdajšnjega časa. Računalnik nas poveže 
z zdravnikom, ki se na telefonski klic ne odzove, 
poveže nas s sorodniki, prek te naprave lahko 
poiščemo novice, ki nas zanimajo, ali recept za 
novo jed. Tudi banke in pošta poslujejo elektronsko, 
srečamo se z različnimi e-vlogami na upravni enoti, 
uradih … Res pomembno je tudi to, da znanje 

dostopnih, so jim gotovo kršene tudi 
človekove pravice. 
Vse več zdravstvenih, kulturnih, 
izobraževalnih in oskrbovalnih potreb 
lahko dosežemo samo prek modernih 
informacijskih sredstev.

Informacijska točka HALO 65+
Na Občini Škofja Loka so zaznali težave 
najranljivejših starejših občanov. Projekt pomoči 
starejšim je pridobilo Društvo U3 (Univerza za 
tretje življenjsko obdobje) Škofja Loka, tako da bo 
v prihodnje lahko zagotavljalo podporo starejšim 
pri nekaterih težavah v vsakdanjem življenju.
Združili smo moči  in odprli Informacijsko točko 
HALO 65+. To je baza informacij za starejše, 
zbirka koristnih naslovov, nasvetov in povezav 
na brezplačni telefonski številki (080 22 61). 
Vključuje tudi povezavo z nekaterimi ponudniki 
storitev za starejše, svetovanje in različne druge 
informacije za starejše. 

Koordinatorka 
Na naši informacijski točki 080 22 61 vam bo 
prisluhnila prijazna Tanja Nikolić ter poiskala 
odgovore na vaša vprašanja s področij zdravstvenih 
storitev, nege, prevozov in izobraževanja. 
Koordinatorka vas bo lahko naročila na obisk v 
ambulanti ali uredila vse potrebno za naročanje 
zdravil. Na podlagi številke zdravstvene kartice bo 
poklicala v lekarno in dobila potrebne informacije, 
zdravila in pripomočke. Povezala vas bo lahko z 
negovalko.
Poskrbela bo tudi za prevoz. Svetovalki boste samo 
povedali, za kakšen namen potrebujete prevoz in s 
katerim prevoznikom (s Prostoferjem, z minibusom 
Agata ali Jurij, s taksijem ali s koncesionarji z 
invalidskimi prepustnicami).
Organizirali bomo tečaje o ustrezni uporabi 
medicinskih pripomočkov, aparatov in drugo. 
Krožki bodo organizirani v okviru Društva U3 v 
sodelovanju z Društvom upokojencev. Povezovali se 
bomo tudi z drugimi organizacijami.
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INFORMACIJSKO TOČKO HALO 65+ SMO VZPOSTAVILI S SKUPNIMI MOČMI

OBISKALI SMO FARMACEVTSKO TOVARNO KRKA
Ela Dolinar

Takoj po prihodu v tovarno so nas zaposleni pričakali 
s kavico, čajem in pecivom. Razdelili smo se v dve 
skupini in se podali na ogled proizvodnje. Predstavili 
so nam posamezne proizvodne linije, ki so po večini 
popolnoma avtomatizirane. Številke, ki smo jih slišali, 
so nas osupnile. Ena linija tabletirke izdela od 50.000 
do 300.000 tablet na uro. In takih linij je štirinajst. 
Krkina zdravila vsak dan zaužije 45 milijonov ljudi. 
Ta farmacevtska družba se ponaša z več kot 350 
inovacijami. Skladišče je tako avtomatizirano, da 
človek nima vstopa vanj. 
Začetki Krke segajo v leto 1954, ko je mag. Boris 
Andrijančič v Novem mestu ustanovil farmacevtski 
laboratorij. Sprva je bilo v njem zaposlenih devet 
ljudi, zdaj pa ima Krka doma in po svetu 12.000 
zaposlenih. Po ogledu nam je razvoj in vizijo 

družbe predstavil generalni direktor Jože Colarič. 
Poudaril je, da Krka vsako leto v razvoj vloži deset 
odstotkov  prihodkov od prodaje oz. približno 150 
milijonov evrov. Samo v razvoju je zaposlenih 800 
strokovnjakov. Za številne delavce poskrbijo v svoji 
kuhinji, kjer vsak dan pripravijo štiri menije. Na 
leto proizvedejo 17 milijard tablet in kapsul. Svoje 
tovarne imajo še v Ruski federaciji, Nemčiji, Poljski, 
Hrvaški, kmalu pa bo začela obratovati tudi tovarna 
na Kitajskem. V razvojnem obdobju izdelka opravijo 
kar do 25.000 analiz. Več kot 80 odstotkov prodaje 
ustvarijo z zdravili na recept, od tega več kot 90 
odstotkov na tujih trgih.
Kdor je želel, so mu izmerili krvni tlak, sladkor v 
krvi in vsebnost holesterola. Sledili sta še odlična 
pogostitev in odhod domov.

DRUŠTVO U3

Zgibanko, ki predstavlja zastavljene 
naloge te točke, dostavljajo 
prostovoljke, povezane v skupino 
Starejši za starejše, ki deluje v okviru 
Društva upokojencev. Kot vedno 
vas bodo obiskale na domu in 
vam prijazno predstavile, čemu je 
namenjena brezplačna telefonska 
številka informacijske točke 080 22 61. 

Borjana Koželj (na sliki ob županu 
Tinetu Radinji in Jerneju Tavčarju)

 je na novinarski konferenci 
predstavila projekt Halo 65+.

TANJA NIKOLIĆ SE PREDSTAVI

Leta 2016 sem z Zavoda za zaposlovanje prek javnih 
del prišla na pogovor na Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje. Sprejeli so me, in ko se je prvo 
leto zaposlitve končalo, sem v društvu ostala kot 
prostovoljka. Naučila sem se  veliko novega in tudi 
delo s starejšimi mi je v veselje.

Farmacevtska družba Krka je ob dnevih odprtih vrat že večkrat povabila člane in članice Društva U3 na 
ogled tovarne. Tudi tokrat smo se z veseljem odzvali njihovemu povabilu

HALO
65+

INFORMACIJSKA 
TOČKA
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ZBOR ČLANOV DRUŠTVA U3
Borjana Koželj

Marec je čas za obračun in za nami je zbor članov 
Društva U3. Tako kot vsa društva tudi mi vsako leto 
pripravimo seznam vseh naših dejavnosti in pro-
gram za prihodnje leto.
Ta nori čas epidemije covid-19 nas je prisilil v digi-
talizacijo in že lani smo zbor izvedli prek Zooma. Da 
bi se letošnjega zbora lahko udeležile tudi tri ko-
legice, ki te tehnologije ne obvladajo, smo v pisarni 

zagotovile priključitev njihovih računalnikov in po-
moč pri spremljanju zbora članov. A glej ga, zlomka, 
ni bilo internetne povezave. Ko smo končno ugoto-
vile, kje je napaka, smo doživele še izpad elektrike! 
Telefoni so pregoreli, saj so nas klicali vsi drugi člani. 
Zbor smo morale preložiti na naslednji dan, sama 
pa sem se raje vključila kar od doma.

LETNO POROČILO DRUŠTVA U3
Borjana Koželj 

Člani Društva U3 smo se marca letos še enkrat sešli na daljavo in tu je kratek povzetek poročila. Epi-
demija je številke občutno zmanjšala.

Končne številke, ki zaznamujejo minulo leto so: izo-
braževanj se je udeležilo 383 članov in opravili smo 
494 ur srečanj v živo ali na daljavo.
V študijskem letu 2021/2022 se je samo v okviru 
krožkov izobraževalo 147 študentov v 16 skupinah: 
na daljavo je delalo 52, v živo pa 95 študentov. 
Število sodelujočih se je počasi povečevalo. Trudili 
smo se in bili uspešni s ponudbo več novih zanimi-
vih dejavnosti, kot so obiski kulturnih znamenitosti 
bližnje in daljne okolice, obiski prireditev, delavnice 
ročnih spretnosti, skrb za telesno aktivnost.
Kot zelo pomembno se je izkazalo znanje uporabe 
računalnika, in to ne samo za društveno življen-
je, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Veseli nas, 
da je kar 80 odstotkov naših članov računalniško 
pismenih, čeprav je vrsta aplikacij za večino še 
neznanka in tudi nad aplikacijo Zoom nismo preveč 
navdušeni. Ko je bila prva težava ob delu na dalja-
vo premagana, je večina ugotovila, da pogrešajo 
osebne stike s prijatelji in z mentorjem. Veselimo 
se prihodnjega študijskega leta v upanju na boljše 
čase.

Program dejavnosti v študijskem letu 
2022/23
Med poletnimi meseci se končujejo dejavnosti 
minulega študijskega leta, hkrati pa se že nakazuje-
jo vsebine prihodnjega. Tako bomo izvedli Poletno 
univerzo in Šolo v naravi.
Poletna univerza bo ponudila intenzivno teden 
dni trajajoče učenje tujih jezikov, ki bo nekakšna 
priprava na popotovanja v tujini, pa tudi srečanja s 
področja zdravja in osebnostnega razvoja ter umet-
nosti.
V okviru Šole v naravi se bomo lotili oblikovanja 

gline in projekta Fotografija na Breznici pod Lub-
nikom.

Program izobraževanja 
Širiti želimo ponudbo študijskih vsebin na področju 
digitalne pismenosti, med drugim uporabe Zooma 
med starejšimi. Povečujemo tudi ponudbo delavnic 
z novimi vsebinami na področju digitalne pismen- 
osti, kot so: e-nakupovanje, e-zdravje in druge 
uporabne vsebine. Seveda bomo še naprej skrbeli 
za vse.
Učenje različnih tujih jezikov.
Širimo obzorja: sekcija bo ponudila bogat program 
spoznavanja domovine in bližnje okolice, dodali pa 
bomo še kulturni program z obiski gledaliških in 
glasbenih predstav, razstav …
Rokodelstvo: oblikovanje gline, klekljanje, polsten-
je, kvačkanje, batik.
Sekcija za šport: telovadnica v naravi, pilates.
Izobraževanje mentorjev in animatorjev o pose-
bnostih dela s starejšimi (sodelovanje s Slovensko 
univerzo).
Krepili bomo sodelovanje z okoljem: z Loškim 
muzejem – obiski in e-predavanja, z občinskimi 
institucijami, vrtci, šolami, zdravstvenim domom, 
krajevnimi skupnostmi, Zdravstveno-vzgojnim 
centrom Škofja Loka, z občinskimi odločevalci, 
Društvom upokojencev Škofja Loka, Zavodom za 
šport, z drugimi NVO, z Ljudsko univerzo: TVU – 
predstavitev na stojnici na Mestnem trgu – sobota, 
Informativni dan, Dan odprtih vrat.
Odprli bomo informacijsko točko HALO 65+. 
Sodelovali bomo v mednarodnem projektu MLADI 
IN STAREJŠI – Aktivno staranje (sodeluje združenje 
evropskih mest Douzelage).
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OGLED TRSTA APRILA IN MAJA
Majda Puhar Kovač, Ela Dolinar

Ko smo bili še mladi, smo Trst obiskovali predvsem 
zato, da smo kupovali kavbojke, pralni prašek in še 
kaj, česar pri nas ni bilo mogoče dobiti ali je bilo 
takrat tam cenejše, tokrat pa smo želeli spoznati 
mesto in njegove znamenitosti. Zanimanje je 
preseglo vsa pričakovanja
Na voden ogled Trsta smo se podali kar dvakrat. 
Središče mesta, njegove najpomembnejše ulice, 
trge in stavbe ter njegovo zgodovino nam je med 
dve uri trajajočim vodenjem predstavila zamejska 
Slovenka Tanja Spacal, vnukinja priznanega slikarja 
Lojzeta Spacala.
Ogled smo začeli na Oberdanovem trgu, 
poimenovanem po Wilhelmu Oberdanku, ki je leta 
1918, ko je Trst obiskal cesar Franc Jožef, nanj – 
sicer neuspešno – organiziral atentat. Zaprli so ga 
in pozneje obesili. Za takratno Avstro-Ogrsko je bil 
seveda terorist, za Italijo pa še je dandanes heroj. Na 
tem trgu je Marija Terezija dala postaviti bolnišnico, 
a jo je njen sin Jožef pozneje spremenil v vojašnico. 
V njej je služil domovini tudi naš pesnik Dragotin 
Kette in tam tudi zbolel za jetiko, umrl pa le nekaj 
let pozneje v Cukrarni.
Tržačani so bili kar 536 let pod oblastjo 
Habsburžanov, leta 1719 pa je cesar Karel VI. 
Trst razglasil za svobodno pristanišče. S tem sta 
se začela njegovo najboljše obdobje in hiter 

Razstava zelišč pred pisarno društva

gospodarski razvoj. Številke so prav neverjetne: leta 
1700 je imel Trst komaj 5000 prebivalcev, leta 1800 
že 80.000 in leta 1900 kar 200.000. Za Avstro-Ogrsko 
je bil Trst najpomembnejše trgovsko pristanišče, z 
dograditvijo železniške proge Dunaj–Trst leta 1857 
pa je postal »drugo mesto monarhije«.
Zaradi tega je bilo takrat v Trstu kar sedem uradnih 
jezikov, neuradnih pa še precej več. Največ 
prebivalcev je v njem živelo od leta 1960–1980, 
ko je bilo tam prijavljenih kar 380.000 ljudi. V tem 
obdobju je cvetela trgovina. Se še spomnite tržnice 

DRUŠTVO U3

Stojnica na Tržnici znanja, 14. maja 2022

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Od 9. maja do 12. junija smo sodelovali na Tednih 
vseživljenjskega učenja, ki so potekali pod geslom 
»Slovenija, učeča se dežela«. Kot že vrsto let smo tudi 
letos v naš program vključili Tržnico znanja, preda-
vanje z naslovom Zdrava hrbtenica, delavnico zdra-

vega življenjskega sloga, projekt Beremo skupaj, 
razstavo zelišč in zeliščarskega krožka ter razstavo 
kvačkanih in klekljanih izdelkov v stekleni vitrini.

Pred spomenikom cesarici Sissi
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Ponterosso? Ali veste, zakaj se tako imenuje? Trg 
leži ob morskem kanalu in čezenj je postavljen rdeč 
kovinski most, da se je lahko dvigoval in spuščal 
jadrnice prav do mogočne glavne cerkve sv. Antona. 
Ves ta priobalni del Trsta so bile nekdaj soline, ki 
so jih leta 1700 zasuli in z razvojem pristanišča je 
začelo napredovati tudi mesto. In še ena zanimivost, 
ki je verjetno marsikdo ne pozna: tudi ves priobalni 
del Trsta je postavljen na lesenih in pozneje 
betonskih stebrih, podobno kot Benetke.
Z razpadom Avstro-Ogrske 1918 in s podpisom 
Rapalske pogodbe leta 1920 je Trst z okolico prešel 
pod Italijo. To je vplivalo na tržaško gospodarstvo, 
saj je mesto izgubilo položaj najpomembnejšega 
pristanišča. Tržačani so kmalu izkusili tudi izgrede 
fašističnih skrajnežev, ki so se grobo znašali 
predvsem nad slovenskim prebivalstvom. V 
desetletjih, ki so sledila, se je zaradi tega iz Julijske 
krajine izselilo več kot 105.000 Slovencev in 
Hrvatov.
Ogledali smo si zdaj znova slovenski Narodni dom, 
delo arhitekta Maksa Fabianija. Stavbo so  julija 
1920 v t. i. tržaški kristalni noči požgali črnosrajčniki. 
Zgradili so jo med letoma 1901 in 1904 in je bila 
takrat ena izmed najmodernejših, prva v mestu, v 
kateri je bilo tudi dvigalo. V njej so bile tudi kavarna, 
hranilnica in koncertna dvorana. Tega dogodka se je 
živo spominjal tudi nedavno preminuli pisatelj Boris 
Pahor, ki je bil doma v bližini in je vse to videl kot 
otrok. 
Napad na tržaške Slovence pa ni bil omejen samo 
na požig Narodnega doma, ampak je bil uperjen 
tudi proti vsem drugim jugoslovanskim zavodom in 
ustanovam. Ko so fašisti leta 1923 prevzeli oblast, so 
prepovedali govoriti in pisati slovensko. Spremenili 

so tudi slovenska imena vseh krajev ter celo 
poitalijančili slovenske priimke.
Izvedeli smo še veliko drugih zanimivosti in po 
ogledu se je prileglo kosilo v imenitni restavraciji, 
ki daje občutek, da si vstopil v razkošno obdobje 
Avstro-Ogrske.

MLADI, STAREJŠI IN STANOVANJA
Ela Dolinar

V okviru evropskega projekta Mladi za starejše – Aktivno staranje je bilo aprila peto srečanje v Bad 
Kötztingu v Nemčiji 

Tema srečanja, ki je potekalo od 21. do 23. aprila 
letos, je bila stanovanjska problematika mladih 
in starejših. Petčlansko delegacijo Škofje Loke so 
sestavljali predstavnica občine mag. Špela Justin, 
predstavnica upokojencev Ela Dolinar, predstavnik 
mladih Sergej Novak, vodja skupine starejših Igor 
Medič in vodja projekta mag. Miha Ješe. Srečanja 
so se udeležili še predstavniki desetih mest iz 
združenja Douzelage in domači organizatorji.
Srečanje se je začelo z uradnim odprtjem v parku 

neposredno ob mejnih kamnih vseh 28 mest 
združenja Douzelage in se nadaljevalo s spoznavno 
večerjo. Naslednji dan je plenarno delovno srečanje 
po uvodnih besedah organizatorja začel vodja 
projekta mag. Miha Ješe z opisom dozdajšnjih 
petih srečanj in uvodno predstavitvijo prvega 
dela programa. Vodja starejših Igor Medič in vodja 
mladih Julian Preidl sta predstavila ankete, ki jih je 
v osmih sodelujočih mestih izpolnilo 224 starejših 
in 304 mladi. Razpravo o anketah in vprašanjih 

MEDNARODNI PROJEKT

Dobro podprti smo se nato napotili še na ogled 
razstave o življenju in delu Fride Kahlo. Razstava 
prikazuje njeno kratkotrajno, a težavno in trpko 
življenje, njene fotografije, pisma, dnevnike, obleke, 
njeno posteljo in mavčne korzete, s katerimi je 
morala zaradi hudih poškodb hrbtenice v mladosti 
živeti vse do smrti 
Sledilo je še nekaj prostega časa za pokušanje 
italijanskega sladoleda in že nas je vlak vozil proti 
domu.

Na Trgu Ponterosso
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NAMENSKA NAJEMNA STANOVANJA ZA STAREJŠE
Nežka Fojkar
Vse več ljudi, še zlasti upokojenci z nizkimi pokojninami, lahko o svoji lastni strehi nad glavo le sanja 

Prav vse dozdajšnje vlade so nam v predvolilnih 
soočenjih zagotavljale izboljšanje stanovanjske 
politike. Žal so bile vse te napovedi le obljube, 
lastno ali vsaj najemno stanovanje pa ostaja 
nedosegljivo tako za mlade kot tudi za starejše. Vse 
več ljudi, še zlasti upokojenci z nizkimi pokojninami, 
zato o svoji lastni strehi nad glavo lahko le sanja. 

kakovostno bivanje.
Za reševanje stanovanjskih vprašanj imamo v 
Sloveniji poleg občasnih občinskih razpisov na 
voljo tudi Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja s sedežem v Ljubljani. Ta 
je lastnik 2840 namenskih najemnih stanovanj za 
upokojence in druge starejše osebe. Stanovanja 
so v 119 krajih po vsej Sloveniji, 62 takih stanovanj 
imamo tudi v Frankovem naselju v Škofji Loki. Po 
večini gre za garsonjere in enosobna stanovanja, ki 
jih oddajajo v najem za nedoločen čas.
Osnovni pogoji za najem
Osnovni pogoji za najem stanovanja 
pri Nepremičninskem skladu PIZ so:                                                                                                                     
- status upokojenca ali starejša oseba brez tega 
statusa, praviloma stara več kot 65 let,                                                
- primerno zdravstveno stanje oz. sposobnost 
samostojnega bivanja in                                       
- sposobnost plačevanja najemnine in drugih 
stroškov, povezanih z najemom.
Postopek najema stanovanja                                                                                                                 
V postopkih oddajanja namenskih stanovanj 
Nepremičninski sklad PIZ sodeluje s stanovanjsko 

Vse zainteresirane upokojence in druge 
starejše, ki želijo rešiti svoje stanovanjsko 

vprašanje, vabimo, da oddajo vlogo. O 
drugih informacijah in vlogi se pozanimajte 

pri lokalnem društvu upokojencev ali v 
Nepremičninskem skladu PIZ.

STAREJŠI ZA STAREJŠE

S staranjem se bivalni položaj  posameznika 
velikokrat na hitro spremeni. Pri tem gre za različna 
stanja: pogosto so to smrt partnerja, pojav bolezni 
in invalidnosti, prevelika in predraga nepremičnina, 
razveza …, vse to pa so razlogi za potrebo po 
manjši stanovanjski enoti. V takih razmerah bi 
starejši morali imeti več možnosti za pridobitev 
najemnih stanovanj, vendar teh žal skoraj ni na 
razpolago. Tudi starejši potrebujemo dostojno in 

Nadaljevanje s prejšnje strani
o bivanjskih razmerah starejših in mladih v 
sodelujočih mestih ter izmenjavo dobrih praks smo 
nadaljevali v treh skupinah: uradniki, starejši in 
mladi.
Sledili sta predstavitvi ugotovitev posameznih 
skupin ter stanovanjskega in demografskega stanja 
v sodelujočih občinah. Stanje v občini Škofja Loka 
je nazorno predstavila mag. Špela Justin. Z izjemo 
litovskega Rokiškisa se vsa druga mesta spopadajo 
s pomanjkanjem najemnih stanovanj v javni lasti. 
Starejši imamo praviloma prevelika stanovanja, 
mladi in mlade družine pa do stanovanj ne morejo. 
V Litvi so razmere povsem drugačne, saj je zaradi 
izseljevanja veliko praznih stanovanj, ki so na voljo 
mladim družinam, te pa lahko deset let prejemajo 
celo subvencijo za najem.
V okviru srečanja smo obiskali izjemno zanimiv 
dom starejših občanov v Bad Kötztingu. V četrtem 
nadstropju doma deluje tudi otroški vrtec. Dobra 
praksa sobivanja najmlajših in najstarejših občanov 

je navdušila vse udeležence srečanja. Najbolj 
zanimiva je skupna jedilnica za mlajše in starejše, 
v kateri se vsak dan srečujeta obe generaciji. Naša 
delegacija si je ogledala tudi enega izmed petih 
svetovnih observatorijev, ki s povezavo s sateliti v 
vesolju meri oddaljenosti na Zemlji. 
Generalna skupščina in s tem zaključek evropskega 
projekta bo avgusta letos v Škofji Loki.
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ZANIMIVA OSEBNOST 

AMATERSKI IGRALEC, SLIKAR IN ŠE KAJ
Maruša Mohorič

»Vsi me poznate kot Matjaža, saj je mama želela tako, a matičar me je vpisal kot Matevža, kot je bilo ime 
očetu. Ker matičar ni hotel popraviti imena, sem imel v življenju tudi nekaj težav,« mi je povedal Matjaž 
Eržen, ko sva malce poklepetala

Večkrat  se srečava, saj hodi 
na kar dolge pohode po Loki 
in okolici »zaradi zdravstvenih 
težav«, kot pravi. Kot igralca 
Loškega odra ga poznam 
že veliko let, in ker sem 
brala prispevek o njegovem 
dolgoletnem delu v gledališču, 
sem ga povabila, da se 
predstavi v glasilu Mi o sebi. 
Res je zanimiva osebnost.
Na vprašanje, kako je »zašel« v 
gledališče, je odgovoril takole: 
»Pred gledališčem na Spodnjem 
trgu sva se s prijateljem kregala, 

prednost rokomet.«
Nekaj več kot štirideset let delovne 
dobe je oddelal po večini v Iskri Reteče, 
LTH-ju, Elri in Domelu. Po upokojitvi se 
je vpisal tudi v Društvo upokojencev, 
v katerem je njegova žena Martina 
že veliko let ena od pomočnic pri 
Nežkinih planincih, zdaj uradno v 
okviru Planinskega društva Škofja Loka. 
Matjaž pa ne hodi na organizirane 
pohode, ampak najraje kar sam, po 
dve uri dopoldne in dve uri popoldne 
»zaradi zdravja volje«. Največ pohaja 
po Loki in njeni okolici, iz Groharjevega 
naselja do Puštala, pa do Sotočja, po 

tepla in obkladala z neprimernimi izrazi. Mimo je 
prišla Poldka Štiglic. Prijela naju je za ušesa in naju 
malo okregala. Kolegu je rekla, naj gre k Franceljnu, 
da bo »kolisnšibar« (postavljavec kulis), meni pa je 
rekla: »Ti si pa tako fleten in blond, da boš igral.« 
Peljala me je za oder, kjer sem videl kulise, reflektor 
in še kaj. Bilo mi je všeč. Imel sem trinajst let. Odigral 
sem Kekca, z menoj so bili zadovoljni, pa sem ostal v 
gledališču. Najraje sem imel komične vloge. Ampak 
v gledališču sem bil samo pozimi, čez poletje je imel 

Partizanski do Pod Plevne in še kam.
Z veseljem je bral pravljice otrokom v vrtcih, tudi na 
povabilo naše pokojne vodje Marinkine knjižnice 
Marije Draškovič je bral »pod krošnjami« pred 
Društvom upokojencev. Veseli ga slikanje, najraje 
upodablja pokrajinske motive Škofje Loke »z vseh 
koncev in krajev«, pred leti je imel tudi razstavo v 
naši galeriji Hodnik. Rad prebira glasilo Mi o sebi, 
najbolj všeč so mu prispevki o znanih ljudeh. Zdaj 
bo v tem okviru našel tudi sebe. 

komisijo pri Društvu upokojencev Škofja Loka. 
Komisija zbira vloge za najem in v skladu s pravili 
enkrat na leto sestavi prednostno listo za tekoče 
leto. Ko se pojavi prosto stanovanje, komisija na 
podlagi prednostne liste predlaga skladu novega 
najemnika. 
Povpraševanje in rešeni primeri v minulem 
desetletju                                                        
V tem obdobju smo skupaj prejeli kar 39 vlog. Iz 
prejetih vlog za najemna stanovanja je razvidno, da 
se je večina prosilcev znašla v veliki socialni stiski. 
Kar nekaj vlog smo prejeli iz varnih hiš, v katere 
so se prosilci zatekli zaradi nasilja v družini, nekaj 
jih je bilo vloženih tudi zaradi zelo neugodnih 
bivalnih razmer, razveze, izvršbe, oderuških in tržnih 
najemnin in podobno.
Število prosilcev v Društvu upokojencev Škofja Loka 

po posameznih letih kaže na vedno večje potrebe 
po najemnih stanovanjih. Pred desetimi leti je bilo 
prosilcev samo pet, nato pa se je njihovo število 
vsako leto povečevalo vsaj za enega ali dva prosilca. 
Tako je letos na prednostni listi kar 12 prosilcev, 
žal pa v minulih dveh letih zanje ni bilo nobenega 
prostega stanovanja. V minulih desetih letih se je 
v Škofji Loki postopno sprostilo enajst garsonjer, 
ki smo jih posredovali v najem v skladu z veljavno 
prednostno listo. 
Kako se prijavim?                                                                                                                                
Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni 
strani www.ns-piz.si ali po GSM: 041/717 210, 
vloge pa pošljite na naslov: Društvo upokojencev 
Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka s 
pripisom »za stanovanjsko komisijo«. Predsednica 
stanovanjske komisije je Nežka Fojkar.
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POGOVOR

Nadaljevanje s prejšnje strani

KAKOVOST ŽIVLJENJA DO ZADNJIH DNI 
Danica Zavrl Žlebir

Silva Košnjek, tretji mandat direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka, pravi, da 
na svoji štiridesetletni poslovni poti ni doživela težjih časov, kot sta bili zaradi okužb s koronavirusom 
zadnji dve leti 

Preden je leta 2008 postala direktorica CSS 
Škofja Loka, je bila zaposlena na ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. Pred tem je bila 
direktorica Centra za socialno delo Tržič, še prej pa 
je delala v tovarnah Peko in Planika. Njeno prvo 
delovno mesto je bilo na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v Kranju. Vso profesionalno 
pot je delovala kot socialna delavka oz. profesorica 
socialne pedagogike.
Kako ste v CSS doživljali zadnji dve leti okužb s 
covidom-19 in številne omejitve? 
► V minulih dveh letih so bile delovne in življenjske 
razmere zelo, zelo težke. Ljudje niso navajeni na 
ukrepe, ki jim omejujejo gibanje in druženja. Težko 
prenašajo izoliranost in pogrešajo vsakodnevne 
stike. Doma sicer nismo docela zaprli, ker ljudje 

tega psihično ne bi prenesli. Skušali smo se 
razumsko odločati in kljub ukrepom omogočiti 
kolikor mogoče normalno življenje. Organizirali 
smo sprehode vsaj za tiste stanovalce, ki niso bili 
okuženi, in sicer po določenem urniku v spremstvu 
zaposlenih in javnih delavcev. Spomnimo se, da 
smo v obdobju najštevilnejših okužb leta 2020 
uvedli rdečo cono zunaj doma. Pozneje je bila 
rdeča cona vzpostavljena v domu, a ko se je število 
okuženih zmanjšalo, so nas stanovalci prosili, naj 
jih več ne selimo, saj so želeli ostati v svojih sobah. 
Skušali smo jim zagotoviti čim bolj normalno  
življenje, da bi čim manj občutili omejitvene ukrepe. 
Tako smo delo zdravstveno-negovalne službe 
in drugih služb CSS Škofja Loka ves čas ukrepov 
prilagajali najnovejšim razmeram. Lahko pa rečem, 

Z ženo sta se že peljala z Agato in Jurijem. Ko sta 
se vrnila z morske obale, je bilo veliko prtljage, 
minibus je bil v bližini, pa ju je odpeljal domov. Zelo 
koristna, vse pohvale vredna ideja, kot se je izrazil 
Matjaž.
Nisva se mogla izogniti obdobju korone, saj so 
bila gledališča po večini na čakanju, druženje ni 
bilo dovoljeno, zato so v dveh letih odigrali le tri 
predstave, eno otroško, eno mladinsko in eno za 
starejše in še to v pol praznem gledališču. V teh 
časih smo vsi spoznali, kako pomembni so druženje, 
prijateljstvo in še kaj. Zaupal mi je, da se nekajkrat 
na leto na izletih in piknikih dobivajo s prijatelji, 
sami se imenujejo »ta trpežn«, s sabo vzamejo tudi 
žene. Znani so njihovi ribji pikniki. Včasih so morali 
hoditi po ribe v Ljubljano ali Kranj, zdaj jih lahko 
dobijo tudi v naši Loki. A je treba biti potrpežljiv, 
saj je vrsta pred tržnico precej dolga, ribiča pa še 
od nikoder. Ko končno dobiš svojo »porcijo«, si zelo 
zadovoljen.
Igralec v Hoferjevi reklami
Moja radovednost ne pozna meja, čeprav nisem 
vedela, ali naj ga sploh vprašam, kako mu je uspelo 
sodelovanje s Hoferjem, saj smo ga  nedavno lahko 
videvali v televizijskem oglasu tega podjetja. Ves 

nasmejan mi je pojasnil, da je kolegica iz gledališča 
dala njegov naslov, pa so ga sprejeli v ekipo. Po 
navadi snemajo v Hoferjevih trgovinah po Sloveniji, 
največkrat v nedeljo popoldne, v glavni vlogi pa 
je Ločan Lado Bizovičar. Prav zanimiva, posebna 
izkušnja.
Potem je povedal, da je igral tudi v filmu Cvetje 
v jeseni – to so mu »zrihtali« Poljanci – in v 
nadaljevanki Strasti z Jonasom Žnidaršičem. Da bi 
bil pogovor še bolj presenetljiv, pa mi je zaupal, da 
sta v predstavi Mišelovka igrala oba Matjaža Eržena. 
Le kdo je drugi? Nihče drug kot direktor Knjižnice 
Ivana Tavčarja v Škofji Loki.
Veliko mi je še pripovedoval o loškem gledališču, 
njegovih režiserjih, znanih igralcih, gostovanjih 
po Sloveniji in tudi po nekdanji skupni državi 
Jugoslaviji, o nagradah, ki jih je prejelo gledališče, 
med njimi kar pet Severjevih.
Matjaž je zdaj najstarejši med gledališčniki, a mlade 
pohvali takole: »Mularija – igralci so enkratni, lepo 
vzgojeni doma.«
Za svoje prostovoljno amatersko delo v gledališču 
je prejel Linhartovo zlato plaketo, najvišje slovensko 
priznanje.
Matjaž, bilo mi je prijetno v tvoji družbi. Odloči se, 
potrudi se in napiši knjigo.
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da v več kot 40 letih, kolikor delam v sociali, ni 
bilo težjega obdobja, kot je bilo med epidemijo in 
omejevalnimi ukrepi.
Kakšen dom je CSS Škofja Loka?
► CSS Škofja Loka je dom, za katerega obiskovalci 

upokojencev ... Vsi ti dogodki so za naše stanovalce 
brezplačni in zato tudi dostopnejši. 
Škofja Loka bo v prihodnosti dobila koncesijski 
dom. Kako vi gledate na to?
► Še naprej zagovarjam javne institucije. V 

že ob prihodu na recepcijo 
začutijo, da živi. Pričakata nas 
prijetno domsko življenje ter 
prijazno in sproščeno razpoloženje. 
Trudimo se, da so zaposleni kljub 
njihovemu pomanjkanju prijazni 
do stanovalcev, čeprav pri njihovi 
preobremenjenosti to ni vedno 
preprosto. Po mojem mnenju smo 
dom, katerega zaposleni znajo 
pristopiti k ljudem s človeškim 
čutom,  potrpežljivostjo in 
sprejemanjem vseh potreb, ki jih 
imajo naši stanovalci. Vedno ni 
lahko, saj imajo včasih stanovalci ali 
njihovi bližnji tudi nerealna pričakovanja, da se jim 
bo stanje s prihodom v dom izboljšalo. Človek pride 
v dom zaradi nujnih potreb, ker doma ne more več 
niti samostojno niti ob pomoči bližnjih živeti sam. 
Njegovo stanje lahko stabiliziramo, včasih ga s 
strokovnim pristopom tudi izboljšamo v fizičnem ali 
kognitivnem smislu, vendar ne moremo pozdraviti 
različnih zdravstvenih stanj, ki spremljajo starost. 
Lahko pa poskrbimo za kakovost  življenja do 
zadnjih dni. 
Bi v pozni starosti zase izbrali tak dom, kot je CSS?
► Da, vsekakor bi ga izbrala in to javni dom raje kot 
koncesijski. Večina javnih domov je bila v zadnjih 
letih prenovljena, vključno z našim, ki je v celoti 
prenovljen, tako da zagotavlja kakovosten bivalni 
standard. A za bivanje v domu ni pomembno samo 
zagotavljanje nadstandardnega bivalnega prostora, 
ampak so zelo pomembne tudi spremljajoče 
vsakodnevne dejavnosti in aktivnosti v domu, ki 
ohranjajo psihofizično stanje stanovalcev. V dom 
bi želela priti v stanju, da bi se vseh aktivnosti, ki jih 
v našem domu res ni malo, lahko udeleževala, se 
družila in prijateljevala. Aktivnosti vodijo delovne 
terapevtke, varuhinje ob veliki pomoči javnih 
delavcev, brez katerih naši zaposleni ne bi zmogli 
vsega. Ti dogodki so velik prispevek h kvaliteti 
življenja. Za nego in zdravstveno oskrbo poskrbijo 
zaposleni, h kakovosti življenja stanovalcev pa 
pripomorejo različni obiski, medgeneracijska 
srečanja z otroki iz vrtcev in učenci osnovnih šol 
s Škofjeloškega, različni krožki, obiski društev, 
glasbeni in folklorni nastopi, prireditve, terapije s 
kužki, obiski pevskih in kulturnih skupin društev 

koncesijskih domovih uporabniki 
plačujejo del investicije, zato so 
tam cene oskrbe višje kot v javnih 
domovih. Veseli me sicer,  da se 
zmogljivosti povečujejo in da to 
omogoča vstop starostnikov v 
domove, vendar se sprašujem, ali 
bo glede na to, da je sprejet zakon 
o dolgotrajni oskrbi, to potrebno. 
Koliko ljudi se bo še odločalo 
za bivanje v domovih, če bodo 
imeli možnost ob sofinanciranju 
dodatnih ponudb ostati v domači 
oskrbi z različnimi podpornimi 
oblikami pomoči. Menim, da 

socialno-varstveni zavodi, kot jih poznamo, morajo 
ostati, sicer bo socialni vidik dela v domovih izginjal, 
tako da bo postalo le še negovalno kot v negovalnih 
bolnišnicah, česar pa si ne želimo. Z zdajšnjim 
sistemskim načinom organiziranosti dela v domovih 
smo vrhunsko poskrbeli za starejše, tega pa ne bi 
smeli opustiti. To je kakovostno življenje za starejšo 
populacijo.
Naj ob tem povem, da je CSS Škofja Loka vključen 
v projekt deinstitucionalizacije, ki ga sofinancirajo 
Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Občina Gorenja vas - Poljane. To pomeni, 
da do odprtja nove enote »Hiša generacij« v Gorenji 
vasi, ki bo predvidoma odprta konec leta, CSS 
Škofja Loka ne sme povečati svojih zmogljivosti 
institucionalnega varstva. V »Hiši generacij« bo 
zagotovljenih 16 postelj za začasne namestitve 
starejših ljudi, v njej pa bo tudi dnevni center. To so 
sodobne oblike za starejše, tako da starejše osebe 
lahko še naprej ostajajo doma, čeprav občasno 
potrebujejo začasno namestitev ali dnevno varstvo. 
Kako si predstavljate svoje tretje življenjsko 
obdobje?
► Prepričana sem, da bom gotovo še kaj počela 
na področju sociale, saj sem v tej stroki preživela 
vso profesionalno pot. Delala sem v socialnih 
zavodih, v katerih so na prvem mestu ljudje, 
ves čas s socialnim čutom za ljudi in z ljudmi. V 
prihodnje bom najverjetneje dejavna v nevladnih 
organizacijah, društvih ali skupinah. Dolgoletno 
delo me ni izčrpalo, saj imam še veliko motivacije in 
energije, da se bom z veseljem  lotila novih izzivov.  
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Ladislav Klíma: Veličastna Nemeza
Glavni junak romana 
Sider se preseli v alp-
sko mestece Cortona, 
ki ga je že ob prvem 
obisku popolnoma 
začaralo. Nekega dne 
na sprehodu trči ob 
dve prekrasni ženski 
pojavi, ki mu vzameta 
dih. Zgodba je preplet 
iluzij, grotesknosti, 
varljive resničnosti 
in hkrati neznansko 
privlačna.

Mário de Sá-Carneiro: Lucijeva izpoved
Pripoved z jasnimi značilnostmi dekadence se dogaja 
v obdobju fin de siècla, natančneje leta 1895 v Parizu 

in Lizboni. Prvoosebni pri-
povedovalec, mladi pisatelj 
Lúcio, ki v romanu izpovedu-
je svojo samoto, strasti in 
obsedenosti, nekega dne 
spozna pesnika Ricarda de 
Louriera. Prijateljstvo med 
mladima umetnikoma pre-
raste v iskanje identitete z 
ljubeznijo, njeno ozadje pa je 
izrazito nadrealistično raz-
položenje.

Sandra Cisneros: Hiša v Ulici Mango
Kultni roman o položaju deklet in žensk hispanske skupnosti v ZDA.
Kratke zgodbe oziroma roman v štiriintridesetih fragmentih dajejo slutiti, da so vsaj 
delno avtobiografske. Zgodbe pripoveduje prvoosebna najstniška pripovedovalka 
mehiškega rodu Esperanza iz revne latinskoameriške četrti Chicaga. Esperanza nam 
niza dogodke iz svojega življenja, življenja prijateljev, družine in soseščine. Odločena 
je, da se bo izvila iz primeža tradicionalne patriarhalne družbe, da ne bo ostala neizo-
braženo, prezgodaj poročeno in noseče dekle za štedilnikom. Roman je izšel leta 1984 
in postal kultni roman o položaju deklet in žensk hispanske skupnosti v ZDA.

Lora Roglič Klinc: Kilometer nič
Dobrodošli v svet, obarvan 
rdeče, poln adrenalina in 
kolesarskega »deja vuja«.
Lorin knjižni prvenec Kilometer 
nič je začel nastajati ob dirki po 
Španiji, kjer je kolesarje skupaj 
z domačini, prijatelji in takrat 
dvomesečnim sinom Levom 
spremljala v živo od devete 
etape do konca.

Feri Lainšček: Kurji pastir
Kurji pastir ni le 
spominska proza; trdna 
dramaturška zgradba 
je temelj napetega in 
pretresljivega romana o 
posebnem otroštvu, za 
katerega se sprva zdi, 
da osrednjemu junaku 
ne ponuja nikakršnih 

življenjskih možnosti. Lainšček v najnovejšem 
proznem delu opisuje otroštvo v Dolencih na 
Goričkem v Prekmurju, majhni in odmaknjeni 
vasici tik ob madžarski meji, kjer je bila njegova 
družina del vaške revščine.

Svoje pripetljaje in doživetja je strnila v zapiske ter 
jih pozneje tudi na podlagi objektivnih poročil o dirki 
razširila še z nekaj teorije o cestnem kolesarstvu. S tem 
je želela ljudem predvsem približati kolesarski svet in 
njegovo ozadje.

KNJIGE, KI VAM LAHKO POPESTRIJO POLETJE

MARINKINA KNJIŽNICA 
je odprta 
vsak ponedeljek od 14. 30 do 16.30 ure, 
vsako sredo in petek od 11. do 13. ure.
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MAVRICA V RADOVLJICI
Marija Strah

»Vozi me vlak v daljave, daleč tja v širni svet ...« 
Pevska skupina Mavrica se marca letos pravzaprav 
ni podala v širni svet, saj smo se z najnovejšim 
sodobnim vlakom peljali le v osrčje Gorenjske, v 
prelepo in slikovito srednjeveško Radovljico.
Mesto je nastalo v 14. stol. na rečnih terasah nad 
sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke. Na južnem 
robu naselja, na terasi dvajset metrov pod mestom, 
poteka železniška proga Ljubljana–Jesenice. 
Nedavno je bila končana nadgradnja te proge med 
Kranjem in Jesenicami. Ob prihodu smo tako lahko 
občudovali obnovljeno in posodobljeno železniško 
postajo, pa seveda tudi progo in neposredno 
okolico.
V turističnem uradu nas je že čakala lokalna vodnica 
Natalija. Popeljala nas je po starem delu mesta, 

cerkev sv. Petra. Pred njo je čudovit trg z razstavo 
o razvoju mesta. Za cerkvijo je v bunkerju iz 2. 
svetovne vojne urejena kapela sv. Edith Stein. Pred 
Malijevo hišo stoji sramotilni steber. Na pročelju 
Šivčeve hiše so znamenite freske, v notranjosti pa 
je zdaj poročna dvorana. Lepo ohranjena je tudi 
Linhartova rojstna hiša. Še bi lahko naštevala, a čas 
nas je priganjal naprej. Za slovo smo v grajskem 
vrtu zapeli vodnici, ki ni skrivala navdušenja. 
Pot nas je vodila še v Lesce. Nekaj manj kot uro 
hoda in že smo kupovali čokolado Gorenjka. Še 
bolj pa se nam je prileglo okusno in izdatno kosilo 
v restavraciji Center. Tudi tam ni manjkalo petja. 
V poznih popoldanskih urah smo se z vlakom 
vračali domov. Sprevodnik nam je predlagal, da 
podaljšamo potovanje do Ljubljane, saj mu ob 
poslušanju petja čas hitreje in lepše mine.

V  četrtek, 
14. aprila, 
smo se 
člani 
Pevske 
skupine 
Mavrica 
v lepem 
sončnem 
vremenu 
odpravili 

nas seznanila z zgodovino Radovljice in opozorila 
na nekatere krajevne znamenitosti. Graščina v 
starem mestnem jedru je bila prvotno z gabrovim 
drevoredom povezana z lesenim hodnikom, 
pozneje pa s še dandanes uporabnim nasipom. V 
pritličju je Glasbena šola, v prvem nadstropju pa 
Čebelarski muzej, v katerem si je mogoče ogledati 
dediščino slovenskega čebelarstva. V stavbi je 
tudi Mestni muzej s predstavitvijo življenja in dela 
Antona Tomaža Linharta. V neposredni bližini je 
župnišče, ki se ponaša z renesančnimi in baročnimi 
freskami na pročelju. Zdaj v njem prebiva radovljiški 
župnik, ki ne skrbi samo za farane, ampak tudi za 
lepo urejena okna župnišča, saj je goreč ljubitelj in 
gojitelj rož, zelišč in drugih dišavnic. Drevored je 
ostanek graščinskega baročnega vrta. Uredila ga je 
rodbina Thurn-Valsassin v 17. in 18. stoletju. Naravni 
pomol, na katerem stoji stara Radovljica, zaključuje 

»Reke, polja in gore, urno mimo nas beže ...« in 
že smo izstopili v Škofji Loki, v našem mestu, ki 
v marsičem spominja na Radovljico. Tudi Loka je 
srednjeveška, raznovrstna, slikovita, a v srcu bolj 
naša kot Radovljica.

na pohod do Crngroba. Tudi tedaj ni šlo brez petja 
in navdušenja nad lepo naravo. Rudi Zadnik
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LOŠKE ORGLICE
Ivanka Prezelj

Ob koncu prazničnega decembra smo se odzvali 
na povabilo Dvorca Visoko v Poljanski dolini in v 
sredo, 29. decembra 2021, izvedli večer slovenske 
glasbe z igranjem na orglice ob spremljavi kitare, 
s petjem in branjem poezije pod naslovom LOŠKE 
ORGLICE NA VISOKEM. Za sproščeno počutje in 
nasmeške na obrazih je poskrbel skeč, za milobnost 
večera Grubarjeva Sveta noč, za sklep pa še dodatek 
Zvezde žarijo.
Januarja letos smo v kapeli Puštalskega gradu v 
Škofji Loki snemali videoposnetek za nastop na 
23. mednarodnem festivalu ustnih harmonik »(ah) 
TE ORGLICE« v Mokronogu. V vlogi snemalca se je 
tokrat uspešno predstavil Branko Šmuc, mož naše 
orgličarke Milke. Zaradi epidemije koronavirusa 
se je festival tudi letos preselil na splet. Posnetek 
je bil objavljen skupaj z drugimi sodelujočimi na 
popoldanski reviji v soboto, 26. februarja, ob 15. 
uri, ogledalo pa si ga je 330 zainteresiranih. Na 
festivalu je sodelovalo in nastopilo 19 skupin in 
posameznikov iz Slovenije in 21 iz tujine. Skupina 
Loške orglice je nastopila s skladbo Pod to goro 
zeleno.
Z veseljem smo sprejeli povabilo vodstva društva 

in 18. marca nastopili na letnem zboru članov DU 
Škofja Loka. V uvodu smo zaigrali tri pesmi. Dve je 
deveti član Loških orglic Jože Rupar še zapel in se 
tako prvič predstavil kot solist. Takoj po nastopu 
smo odhiteli v Tavčarjev dvorec na Visokem, saj 
nas je tja priganjal naslednji nastop, predvsem pa 
poslušanje vsebinsko zelo doživetega literarnega 
večera Minke Marije Likar. Zaigrali smo tudi njenim 
poslušalcem, sledila pa sta skupen pogovor in odziv 
na slišano.
Za menoj sta že dva pogovora o Loških orglicah 
in naši prvi zgoščenki. Prvi je bil na Radiu Sora 
za oddajo V jeseni življenja (28. marca), drugi pa 
na Radiu Ognjišče za oddajo Modrost v očeh (26. 
aprila).
Tudi izobražujemo se. S tem namenom sem 
povabila mojstra igranja na orglice Jožeta Mrgoleta, 
ki nam je povedal in pokazal, kako se igra na orglice, 
da poleg osnovne melodije igraš tudi spremljavo. 
Ni tako preprosto, bo treba »kar nekaj vaje«, da se 
bodo orglice oglasile tako kot se njemu.
Skupaj z Zavodom O smo 6. maja v kletnem, a 
nadvse akustičnem prostoru v gostilni Pr’ Pepet 
pripravili predstavitev naše zgoščenke.

ORGLICE ZAZVENELE POD OBOKI
Danica Zavrl Žlebir

Loške orglice so v začetku maja v obokani kleti 
gostilne Pr’ Pepet pripravile večer s predstavitvijo 
zgoščenke Zajadrajte z nami. Prireditveni prostor je 
bil nabito poln in videti je bilo, da si je občinstvo po 
dveh letih zaželelo nastopov v živo. In izvajalke in 
izvajalci jih niso razočarali. Orglice so ob spremljavi 
kitarista Bogdana Snoja in vokalista Jožeta Ruparja 
zaigrale več pesmi, ki so jih uvrstile na lani izdano 
zgoščenko, poslušalci pa so med pesmimi slišali tudi 
nekaj recitacij in duhovitih vložkov. Med drugimi 
tudi to, kako je po tečaju učenja orglic, ki je ga v 
okviru svojih izobraževalnih dejavnosti leta 2015 
pripravilo Društvo U3 (Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Škofja Loka), skupina sploh nastala, kje 
vse nastopajo in tudi, kako so ustvarjalci preživeli 
dveletni prisilni molk.
Obdobje korone so izrabili za ambiciozen projekt – 
snemanje zgoščenke, to pa jim je omogočil Zavod 
O v okviru projekta Večgeneracijskega centra 

Gorenjske. O tem je voditeljica Loških orglic Ivanka 
Prezelj pisala v januarski številki glasila Mi o sebi. 
Zdaj je javnost njihov dosežek spoznala tudi v živo 
in ob nastopu s petjem pritegnila med Ločani in 
okoličani priljubljeni glasbeni skupini. 

GLASBA
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VRELEC PO DVEH LETIH PRAZNUJE SVOJ JUBILEJ
Martin Bizjak, Jaka Notar, Ferdo Pozvek 

Pevski zbor Vrelec se je z več nastopi oddolžil 
svojemu občinstvu, ki ga v dveh letih ni pozabilo.
Končalo se je dolgotrajno čakanje na sprostitev 
ukrepov zaradi epidemije covida in aprila letos je 
MePZ Vrelec v Kristalni dvorani Sokolskega doma 
spet nastopil pred domačo publiko na koncertu treh 
zborov, in sicer kot gost MePZ DU Šenčur. Šenčurski 
zbor je na svojem koncertu gostil francoski MePZ 

starejših občanov po Gorenjski. Vrelec nastopa še 
na kulturnih dogodkih v okviru domačega DU, ob 
kulturnem dnevu pred Prešernovim spomenikom 
v Kranju, na komemoracijah ob dnevu spomina 
na mrtve in na prireditvah ob pomnikih našega 
narodnoosvobodilnega boja. 
Vodenje zbora je za Viko Jelen prevzela Nada 
Krajnčan, ki je v dolgih letih strokovnega 

GLASBA

Chorale Melodie 
Noyant in mu s tem 
vrnil lanski obisk v 
Franciji. Skupaj z MePZ 
DU Šenčur in MePZ 
Vrelec, oba zbora vodi 
prof. Dejan Heraković, 
je bil tako v Kristalni 
dvorani izveden 
skupni koncert vseh 
treh zborov. 
Osrednji dogodek 
pa je bil dolgo 
pričakovani jubilejni koncert Vrelca ob njegovi 
20-letnici, ki je bil predviden že leta 2020, a so mu 
to vse do zdaj preprečevali protiepidemični ukrepi. 
Pevke in pevci Vrelca smo se tako oddolžili našemu 
zvestemu občinstvu, ki nas v teh dveh letih ni 
pozabilo. Pravzaprav nas je poslušalo in spodbujalo 
več kot dvajset let, kajti začetek upokojenskega 
zborovskega petja sega v daljno preteklost, ko je 
prepeval moški zbor pod vodstvom Valentina Pirca. 
Kot mešani pevski zbor (MePZ) Vrelec nastopa od 
začetka leta 2000, ko so se nekaj moškim pevcem 
pridružile še pevke in je vodenje zbora prevzela 
Vika Jelen. Genezo Vrelca vse do dandanes vestno 
spremlja in zapisuje naš kronist Jaka Notar, pevec 
z najdaljšim stažem v zboru. Zbor ni gojil zgolj 
ubranega petja, ampak tudi pristne medosebne 
stike. Tako smo skupaj praznovali naše rojstne 
dneve, se družili ob praznikih, prirejali izlete po 
Sloveniji, po koncertih pa smo poslušalce navadno 
tudi pogostili s prigrizki, ki so jih pripravile naše 
prizadevne pevke. Vrelec je s svojimi pesmimi 
gostoval na številnih koncertih drugih zborov in 
tudi sam na svoje koncerte vabil v goste druge 
zbore in glasbene skupine. Že vrsto let vsako leto 
prireja dobrodelni božični koncert v Kapucinski 
cerkvi, samostojni koncert v hotelu Delfin v Izoli, 
pa tudi vsaj en koncert za stanovalce domov 

prizadevanja 
kakovostno dodelala 
petje MePZ Vrelec, 
tako da se je na  
revijah pevskih 
zborov lahko kosal z 
drugimi, umetniško 
bolj uveljavljenimi 
zbori. V Vrelcu je 
bilo manj poudarka 
namenjenega 
izvajanju lahkotnejših 
pesmi, več pa 

vrhunski interpretaciji zborovskih skladb. Usvajali 
smo pevske priredbe skladateljev glasbene 
klasike, Lojzeta Krajnčana, Petra Liparja in drugih, 
namenjene nekoliko zahtevnejši publiki in 
nastopom na pevskih revijah. Repertoar Vrelca se je 
tako razširil na zahtevnejše priredbe ljudskih pesmi, 
sakralne in umetne zborovske skladbe. Sestav 
MePZ Vrelec vsebuje tudi skupino pevcev, ki lahko 
nastopa kot samostojni moški zbor.
Po 13 letih je Nada Krajnčan vodenje zbora v 
začetku leta 2019 prepustila mlajšemu  nasledniku, 
zborovodji prof. Dejanu Herakoviću. Svojo bogato 
glasbeno pot je začel kot diplomant Glasbene 
akademije v Novem Sadu, nadaljeval kot štipendist 
francoske vlade za petje na Akademiji za glasbo 
Alfreda Cortota v Parizu ter pel glavne in srednje 
vloge v znanih operah. Zdaj na glasbenih šolah 
po Sloveniji poučuje petje, ob tem pa je tudi 
zborovodja dveh mešanih in enega moškega zbora. 
Že po dveh mesecih njegovega strokovnega dela z 
MePZ Vrelec je ta na Pokrajinski reviji upokojenskih 
PZ med 13 nastopajočimi zasedel drugo mesto.  
Težko je na kratko predstaviti vso pestro dejavnost 
Vrelca v obdobju dvajsetih let, morda je del 
te zgodovine najbolje predstavljen v vsebini 
zgoščenke, ki jo je MePZ Vrelec izdal ob 10-letnici 
svojega delovanja. V zboru je bilo v preteklosti 

Zborovodja 
Dejan Heraković

Predsednik zbora
Ferdo Pozvek
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več kot 40 pevk in pevcev. Od takrat se jih je v 
desetih letih zamenjala že več kot polovica.  Mlajša 
generacija pevk in pevcev spoštljivo nadgrajuje 
dejavnost zbora po vzoru pevskih kolegov z daljšo 
pevsko popotnico in na temeljih naših prednikov. 

Loka in občinske JSKD Vrelec poravnava še iz deleža 
svojih članov in sponzorjev, ki so se prijazno odzvali 
prošnji za prispevek in se jim na tem mestu iskreno 
zahvaljujemo. 
MePZ Vrelec se iskreno zahvaljuje tudi za vsa 

PRVI NA GORENJSKEM
Mešani pevski zbor Vrelec DU Škofja Loka je 26. 
maja letos nastopil na Pokrajinskem srečanju 
upokojenskih pevskih zborov v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah.  Na reviji upokojenskih pevskih 
zborov z naslovom Gorenjski upokojenci pojejo 
2022 je nastopilo dvanajst zborov, njihove nastope 
je ocenjevala strokovna žirija. MePZ Vrelec pod 
vodstvom Dejana Herakovića je nastopil s tremi 
pesmimi, od katerih je bila ena izbrana iz pravoslavne 
liturgije, dve pa ljudski. Zbor je na srečanju dosegel 
prvo mesto. Že na zadnji reviji pred epidemijo pa je na 
nastopu v Bistrici pri Tržiču dosegel drugo mesto. 

Jubilejni koncert ob 20-letnici MePZ 
Vrelec je bil 10. junija v Kristalni dvorani 
Sokolskega doma v Škofji Loki. Kot gostje 
so sodelovali člani in članice zasedbe Loške 
orglice s tremi skladbami, v koncertni 
program Vrelca pa sta bili poleg nastopa 
mešanega sestava zbora vključeni tudi 
njegovi moška in ženska pevska skupina.
Članek je bil oddan še pred izvedbo 
jubilejnega koncerta, zato bo poročilo o 
tem dogodku objavljeno v prihodnji številki 
glasila Mi o sebi.  

Prijateljsko pevsko pomoč so nam po potrebi 
večkrat ponudili tudi člani MePZ Peter Lipar iz 
Kranja in MePZ DU Šenčur, s katerim še posebej 
tesno sodelujemo. Za dolgoletno zborovsko petje 
pevkam in pevcem podeljujejo Gallusova priznanja, 
zlata za več kot 15-letno, srebrna za več kot 10-letno 
in bronasta za do 10-letno. Vrelcu sta bili tako ob 
njegovem 20-letnem jubileju podeljeni dve srebrni 
Gallusovi priznanji, sedem bronastih in tudi devet 
častnih Gallusovih priznanj za več kot 40-letno 
aktivno petje v zborih.
V zadnjem času je Vrelec nekoliko spremenil zunanji 
videz, oblekli smo se v nove koncertne oprave in 
dobili nove koncertne mape. Precej pevk in pevcev 
pri organizacijskih opravkih zbora in pri pogostitvah 
po koncertih sodeluje s  predsednikom zbora 
Ferdom Pozvekom, stroške zborovske dejavnosti 
pa poleg matičnega Društva upokojencev Škofja 

MePZ DU Šenčur MePZ Chorale Melodie Noyant

priznanja za opravljeno delo, vzpodbude in dobre 
želje, ki so mu jih izrekli slavnostni govorniki 
na njegovem jubilejnem koncertu, zlasti pa 
obiskovalcem koncerta, ki so s svojo udeležbo 
prispevali k slovesnemu trenutku tega jubileja.

MePZ Vrelec

KONCERT OB JUBILEJU
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MED NAS PRIHAJAJO NOVI ČLANI

IVO VEGER – ŠPORTNIK PO DUŠI IN SRCU
Alma Vičar

Nedavno se je našemu društvu pridružil Ivo Veger. Kot se je opisal sam, je športnik po duši, sama pa bi 
po najinem pogovoru dodala še, da je človek z velikim srcem

Z našim novim članom sva se za srečanje dogovorila 
že med pokrajinskim strelskim tekmovanjem za 
Gorenjsko, ki ga je v prostorih Strelskega društva 
Škofja Loka v nekdanji vojašnici organiziralo naše 
društvo. Na tekmi je sodeloval kot 
delegat PZDU Gorenjske, v katerem 
je predsednik sekcije za rekreacijo. 
Kar nekaj časa je trajalo, da sem ga 
našla, saj ga skoraj nihče ni poznal, 
zato je še kako dobrodošlo, da ga 
spoznamo nekoliko bolje. 
Čeprav živi v Kranju, so ga v naše 
društvo pritegnili izleti z Dragico 
in že stkana prijateljstva. Seveda 
pa je tudi član DU Kranj, v katerem 
je predsednik komisije za šport in 
rekreacijo, vodi pa še sekcijo za 
kolesarstvo in sekcijo za plavanje, 
planinske pohodniške izlete ter 
»spinning«, to je trening na sobnem 
kolesu pod strokovnim vodstvom. Pa še član DU 
Kokrica je. Dejaven je v PD Iskra Kranj, je tudi 
kolesar in plavalec. Zelo rad bere, zanimajo ga film, 
letalstvo, modelarstvo, zgodovina. Kot zanimivost 
mi je povedal, da hrani vse letnike revije Radar, ki jo 
starejši dobro poznamo. Kljub športnemu duhu pa 
mu druženje z ljudmi pomeni več kot tekmovalnost.
Vse svoje delovno obdobje je Ivo posvetil orodjarni 
v Iskri, ki je v 40 letih njegove zaposlitve kar 
nekajkrat spremenila ime. Po končani osnovni šoli 
je kot številni drugi izbral šolo, ki bi ga čim prej 
privedla do poklica. Kot nenehen iskalec znanja je 
ob delu končal še srednjo tehniško šolo, se nekaj let 
ukvarjal s takrat novo panogo žične erozije, zadnjih 
25 let pa je delal v tehnološki pripravi. Njegova 
poklicna pot potrjuje, da je, kot pravi sam, vedno 
iskal nove rešitve, ki bi mu olajšale delo, da se nikoli 
ni nehal učiti.
Ivo je zdaj upokojen že 14 let. Zaradi njegovega 
znanja so ga v Iskri tudi kot upokojenca še vedno 
vabili k sodelovanju, vendar se je ob množici 
brezposelnih mladih temu odpovedal, ker se mu 
ni zdelo prav odvzemati delo mlajšim. Mu je pa 
všeč model, ki ga uveljavljajo na Danskem, kjer tudi 
starejše pritegnejo k delu v podjetjih, predvsem 
zaradi njihovih izkušenj. Mladi so sicer pri delu 

trikrat hitrejši, vendar jih starejši s svojimi izkušnjami 
znajo  usmerjati, tako da v svoji vnemi ne naredijo 
preveč napak.
Po upokojitvi so se pri njem pojavile težave s 

hrbtenico in zdravniki so mu 
svetovali hojo v hribe. Tako me 
je v pogovoru popeljal na svoje 
hribovske podvige in izlete, ki so 
se že zgodili, in tiste, ki jih še želi 
organizirati. V spominih sva se 
sprehajala po Krvavici pri Vranskem, 
Storžiču in po Uskovnici, kjer se je 
srečal z divjo kuro s piščanci, šla 
sva na Valvazorja in v Završnico ter 
z vlakom v Koper in peš ob obali 
na kavo v Izolo. Ker so avtobusni in 
večdnevni izleti za nas upokojence 
marsikdaj predragi, že načrtuje izlete 
z vlakom, saj vsak košček Slovenije 
premore lepote in zanimivosti, ki 

jih je vredno raziskati. Tako že pripravljajo izlete v 
Kočevje, Kamnik ali v Baško grapo ter ogled muzeja 
filma Na svoji zemlji. Njegov moto je »Usedeš 
se v avto ali na vlak in greš«. Po njegovem je 
pomembno, da narediš nekaj za svojo dušo, tudi če 
ob dobri glasbi ustaviš avto in zaplešeš. Samo da si 
zadovoljen in vesel, čeprav kdaj stopiš iz vsakdanjih 
okvirov. Zelo rad se sprehaja tudi po Ljubljani in 
uživa v njenem utripu.
V mladosti je pet let preživel na vasi, v pristnem 
stiku z naravo. Še zdaj ima zelo rad živali, predvsem 
pa uživa v naravi, ki je vse življenje ostala njegova 
ljubezen. In kot pravi sam, kdor ima rad naravo, zna 
tudi z ljudmi.  
Ima dve hčeri in tri vnuke in še posebej se me je 
dotaknila zgodba o njegovi najmlajši vnukinji. 
Zgodilo se je, da je zbolela in staršem nikakor ni 
uspelo umiriti njenega joka, zgolj po petih minutah 
v njegovem toplem naročju pa je mirno zaspala. 
Dotaknila se me je tudi zgodba izpred več let, 
ko je na vlaku srečal skupino otrok s posebnimi 
potrebami. Z enim od fantov na vozičku, ki se je 
težko sporazumeval, je vzpostavil tako pristen stik, 
da sta se »pogovarjala« vso vožnjo z vlakom. Ko sta 
se po daljšem času znova srečala na ulici v Kranju, 
ga je fant prepoznal in njegov nasmeh je bil za Iva 
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največje darilo.
Prav gotovo ga je zaznamoval tudi spomin na 
štiri starejše gospe, ki so pred leti v nekem lokalu 
sedele pri sosednji mizi. Gospe pri 88 letih – vse 
so v supergah uživale v pivu – so mu potrdile, da 

je starost samo stvar dojemanja, kajti po njegovih 
besedah si star šele tedaj, ko si nemočen. Moraš 
biti tudi malo upornika, saj je življenje lepo, če 
ga le znaš živeti tako s spoštljivostjo kot tudi s 
skromnostjo.
Ivo Veger, hvala in res dobrodošel med nami.

PROSTOVOLJSTVO JE VREDNOTA

MIRA MIHALIČ, PROSTOVOLJKA V MARINKINI KNJIŽNICI 
Maruša Mohorič

Mira Mihalič je Zminčanka, 
prebivalka Zminca. 
Kot zvesto obiskovalko 
Marinkine knjižnice so jo 
Marija Draškovič, Zlata 
Razpet in Brigita Lužar 
povabile, naj se jim pridruži 
pri delu v knjižnici, to pa ji je 
bilo zaradi možnosti 
druženja z ljudmi precej všeč.
Rada bere zgodovinske 
knjige, tudi biografije, zlasti 
in predvsem pa vse, kar je v 
zvezi z življenjem afriških 

vsak njihov nasmeh.
Leta 2014 se je vpisala v 
Društvo upokojencev Škofja 
Loka in se pridružila četrtko-
vim planincem pod Nežkinim 
vodstvom. To ji je omogočilo, 
da je spoznala veliko krajev 
in koncev Slovenije, ki jih 
sicer ne bi videla, čeprav sta z 
možem na motorju prevozila 
zelo veliko kilometrov, tudi 
po Sloveniji. Poleg tega je 
spoznala veliko novih ljudi – 
upokojenk in upokojencev, to 

plemen, Tibetancev in Indijcev. Vse to jo zelo 
fascinira, saj številni tamkajšnji ljudje razmišljajo, 
kako bi se podali v kraje, kjer so razmere 
normalnejše.
Zadnja leta delovne dobe je preživela v trgovini 
Gorenjske predilnice, kjer se je srečevala z 
zahtevnimi in manj zahtevnimi strankami. Všeč ji 
je bilo. Tako je tudi v naši knjižnici. Nekateri bi brali 
samo kriminalke, drugi ljubezenske zgodbe ali 
lažje romane, potopise, najdejo pa se tudi taki, ki si 
želijo samo dela slovenskih avtorjev. Pestro!
Upokojitev si je prislužila leta 2013. Ta dogodek 
včasih povzroči določen stres, včasih pa le sprostitev. 
Poslej je imela čas za varstvo vnukov – kar šest jih 
je, ti pa seveda zahtevajo precej časa, a je dragocen 

pa je zanjo zelo pomembno. 
Ker res uživa v hoji, se tudi sama odpravi na bližnji 
hrib Sv. Petra, do Zavrha ali na Sv. Lovrenc. Vsaj 
trikrat na teden, saj je to dobro za kondicijo in 
počutje.
Mira sodeluje v odboru za razstave v naši galeriji 
Hodnik, pomaga tudi njen mož Milan, navdušen 
fotograf.
Rada prebira glasilo Mi o sebi, všeč ji je; morda 
pogreša več intervjujev, zlasti z zanimivimi ljudmi z 
različnih področij.
Zelo pa je vesela, ker je po upokojitvi spoznala kar 
nekaj prijateljic in prijateljev, ki ji popestrijo življenje 
v tretjem obdobju.
Mira, hvala za pogovor. Ostani nasmejana in uživaj!

DOBRODOŠLI, NOVI ČLANI
V tem letu se nam je do 1. junija pridružilo 47 novih 
članov. To so: Irena Lušina, Marija Nada Slovnik, 
Martina Ravnihar, Vinko Pustovrh, Berta Fende, Alojz 
Fende, Marjeta Žagar, Mirko Jović, Mari Klobučar, 
Enisa Kaltak, Mojca Javševac, Mojca Jaušovec, Janja 
Šturm, Jožica Brdnik, Nevenka Primc, Peter Kopač, 
Zorica Škorc, Franc Sluga, Mojca Likar, Rudolf Kušar, 
Krista Jamnik, Janez Klobučar, Ida M. Žnidaršič, 
Duša Debenec, Tatjana Stanonik, Miha Oblak, Vesna 
Čadež, Jožef Čadež, Bojan Oman, Barbara Oman, 

Milena Štancer, Zdravka Perko, Milka Milakovič (vsi 
so iz občine Škofja Loka). Nekaj novih članov pa je 
tudi od drugod, in sicer: Marjeta Šorn (Ljubljana), 
Milica Lavtar, Milena Debenec, Leopold Debenec, 
Janez Mihovec, Ana Mihovec (vsi Žabnica), Milan 
Lotrič, Janka Lotrič (Železniki), Janja Potokar 
(Trbovlje), Stana Eržen (Selca), Danica Zavrl Žlebir 
(Zg. Bitnje), Irena Ropret Pipan, Dušan Vogrič (Zg. 
Besnica), Ivan Veger (Kranj). 
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SPOMINSKI TURNIR ZA MIHČETA
Vojka Mihelič

Spomladi smo uspešno pripravili turnir v spomin 
na Toneta Miheliča – Mihčeta. Potekal je 19. marca 
2022, pri izvedbi pa so nam pomagali Društvo 
upokojencev Škofja Loka in 13 donatorjev (Mesarija 
»Štajnbirt«, Slikopleskarstvo Ferlan, Habjan § 
Habjan, Okrepčevalnica MAH, Avtoprevozništvo 
Rant Slavko, FS SPORT, Terkaj Petra in Šubic Franc 
ter družine Aleša Miheliča, Igorja Stanonika, Simona 
Tavčarja, Janeza Žontarja,  Andija Ahčina in vsi člani 
sekcije kegljanja s kroglo na vrvici). Upoštevali smo 
tudi omejitve zaradi covida-19.  
Na naše povabilo so se spominskega turnirja 
udeležili prijatelji iz DU Kamnik in ŠD Baron iz 
Logatca, tako da je tekmovalo 44 udeležencev (22 
žensk in 22 moških). Pozdravil nas je tudi župan 

ŠPORT

Občine Škofja Loka Tine Radinja, nam zaželel 
veliko podrtih kegljev, pa tudi, da bi se v prihodnje 
še velikokrat udeleževali različnih tekmovanj in 
turnirjev. Tekmovanje je potekalo na dveh igriščih 
kegljanja s kroglo na vrvici. Priznanja – pokal za 
prvo mesto – je dobilo društvo, ki je bilo po podrtih 
kegljih skupaj z žensko in moško ekipo najboljše, in 
to sta bili ekipi iz DU Škofja Loka. Posamezniki so se 
izkazali takole: pri ženskah je prvo mesto osvojila 
Tilka Smrekar iz DU Kamnik, drugo Ivanka Prezelj 
in tretje Vanja Jenko, obe iz našega društva; pri 
moških je bil prvi Adi Kočar, drugi Brane Korenčič, 
oba iz našega društva, tretji pa je bil Pavel Serša 
iz DU Kamnik. Po koncu tekmovanja so nas dobro 
pogostili v gostilni Pri Inglič. 

USPEŠNO TEKMUJEMO V PRSTOMETU
Vojka Mihelič

Športna zveza Škofja Loka je oktobra 2021 razpisala 
tekmovanje za zimsko ligo v prstometu za sezono 
2021/2022. Tekmovanje je potekalo vsak petek v 
mali športni dvorani na Trati. Začeli smo novembra 
in do konca marca letos izpeljali 13 krogov. Na 
zimsko ligo se je prijavilo 10 ekip, med njimi tri iz 
DU Škofja Loka. Zmagala je ekipa SENICA LOTRIČ 
iz Senice pri Medvodah, 2. mesto je zasedla ekipa 
DAF CORDIJA prav tako iz Senice, tretje mesto pa 
ekipa M.D.I. 1 iz Škofje Loke. Ob koncu tekmovanja 
je Športna zveza Škofja Loka 16. maja 2022 na 
balinišču Trata za vse tekmovalce organizirala 
piknik, na katerem je najboljšim podelila medalje 
in pokal. Ob tej priložnosti so pripravili tudi 
družabno tekmovanje »met treh ploščkov v krog«, 
na njem pa so spet zmagali tekmovalci iz Senice 
pri Medvodah. Ker pozimi ni veliko športov, ki bi jih 
lahko obiskovali upokojeni rekreativci, je ta poteza 
Športne zveze zelo dobrodošla in le upamo lahko, 
da bo organizirana tudi v prihodnje.
Športna zveza Škofja Loka, Občina Žiri in Trim As so 
9. aprila letos organizirali enotno tekmovanje dvojic 
v prstometu. Udeležili so se ga lahko prstometaši, ki 
so nastopali za podjetje, društvo ali s. p. Tekmovanje 
je potekalo v novi športni dvorani v Žireh. 
Tekmovalo je deset ekip oz. dvojic iz različnih krajev, 
naše društvo pa so zastopale štiri ekipe: dve ženski, 
ena mešana in ena moška. Prva mesta so znova 

osvojili prstometaši iz Senice pri Medvodah, saj so 
v samem vrhu tudi na državni  ravni. Naša najboljša 
ekipa je bila moška, ki je zasedla 4. mesto, preostali 
pa sta bili slabši.
Prstometna organizacija Slovenije je tudi letos 
razpisala prstometno državno ligo za sezono 2022. V 
1. državni ligi tekmuje pet ženskih in devet moških 
ekip. Tekmovanja potekajo v 15 krogih v različnih 
krajih. Prvi krog je bil odigran 20. aprila, zadnji pa 
bo predvidoma 5. oktobra. Naše društvo zastopajo: 
Ivanka Prezelj, Vera Bokal, Vanja Jenko, Nežka Fojkar, 
Vojka Mihelič in Lea Ahčin. 

Tekmovanje dvojic 9. aprila v Žireh
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Pred poletnimi dopusti je že bilo
 ali še bo nekaj tekmovanj in 

turnirjev: 3. junija tekmovanje 
PZDU Gorenjske v kegljanju 
s kroglo na vrvici (Kamnik), 
17. junija tekmovanje PZDU 

Gorenjske v pikadu (Bohinjska 
Bistrica) in 18. junija turnir 

ŠD Baron Logatec v kegljanju s 
kroglo na vrvici in v pikadu.

TURNIR V PIKADU 
Vojka Mihelič

Prijatelji iz Športnega društva Baron iz Logatca nas 
vedno vabijo na njihova tekmovanja in turnirje v 
različnih panogah in tudi letos so nas povabili na 11. 
tradicionalni marčevski turnir v pikadu za ženske in 
moške ekipe (tekmovanje je namenjeno počastitvi 
8. marca – dneva žena). Na turnirju, ki je bil 26. 
marca v športni dvorani IOC ZAPOLJE Logatec, je 

tekmovalo je 12  ženskih (53 žensk) in 13 moških 
ekip (59 moških). Naša ženska ekipa je zasedla 
7., moška pa 11. mesto. Najboljšo uvrstitev med 
ženskami je dosegla Zdenka Gaber, med moškimi 
pa Franci Bradeško. Kljub velikemu številu igralcev 
je tekmovanje potekalo zelo dobro. Organizatorji so 
se res potrudili, nas gostoljubno sprejeli in pogostili.

NAŠE PRSTOMETAŠICE SO GORENJSKE PRVAKINJE
Vojka Mihelič

Društvo upokojencev Naklo 
je 1. junija letos organiziralo 
PRVENSTVO PZDU 
GORENJSKE V PRSTOMETU. 
Tekmovanja se je udeležilo 
9 ženskih in 19 moških  ekip. 
Žensko ekipo našega društva 
so zastopale Ivanka Prezelj, 
Vera Bokal in Vanja Jenko, 
moško pa Franci Prezelj, Ciril 
Jenko, Niko Prevc in Vasilij 
Kosec. Ženske so igrale 
dvakrat posamično in enkrat 
v dvojicah, moški pa so igrali 
posamično tekmo s tremi 
člani v ekipi. Vse tekme so 
bile odigrane po sistemu 
»repasaž«, tako da se je tudi 
ekipa, ki je v prvem krogu 
izgubila, lahko po vseh 

Prstometašice in prstometači DU 
Škofja Loka

zmagah v nadaljevanju povzpela 
vse do 2. mesta. Vse ženske ekipe 
so po kakovosti zelo izenačene, 
zato je zmaga naših tekmovalk na 
prvenstvu PZDU Gorenjske zelo velik 
uspeh. Iskrene čestitke! Moški so 
med 19 ekipami osvojili 10. mesto in 
vsekakor je tudi to lep dosežek.

ŠPORT

AFORIZMI 
Edo Erzetič

Če dovolj zgodaj začneš jamrati, še dolgo živiš. 
Sladko je živeti s sanjami. Težave bodo nastopile 
potem, ko se boš zbudil. 
Po volitvah bodo vse politične obljube dali na 
licitacijo. 
Hokejisti so tekmo izgubili, ker je bilo igrišče preveč 
ledeno. 
Na poti moje norosti je vedno pas za prehitevanje.
Rezultat stotih poklicev je ena sama velika revščina. 

Šel sem spat takoj, ko sem se pred televizorjem 
zbudil. 
Tako majhnega se je delal, da je bil viden samo z 
mikroskopom.
Rad bi se vrnil v socializem, ker sem tam nekaj 
pozabil.
Moral bom prodati stanovanje, da bom lahko 
zamenjal okna.
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NA KOLO V NOVIH DRESIH

Takoj po prvomajskih praznikih so se člani 
in članice kolesarske sekcije pri Društvu 
upokojencev Škofja Loka odpravili na 
prvi skupinski kolesarski izlet v tej sezoni. 
Posamično sicer začenjajo kolesariti že 
marca ali aprila, je povedala vodja sekcije 
Jožica Anžel. »Kolesarimo enajst let, za prve 
drese pa smo denar zbrali sami. Po več kot 
desetletju je bil že čas, da jih zamenjamo. 
Tokrat so nam na pomoč priskočili sponzorji, 
in sicer Društvo upokojencev Škofja Loka, 
LTH Castings, Habjan Transport, Slaščice 
Mesec in Bar Barok. Za pomoč se vsem lepo 
zahvaljujemo,« je dodala Jožica. 
Novi dresi so v značilnih loških barvah z 
grbom in kolesarji bodo v njih na cesti res 
prepoznavni in opazni. Tokrat so se odpravili 
v Žiri, sicer pa sezono navadno začnejo na 
razdaljah od 30 do 40 kilometrov na bolj 
ravninskih trasah, da se ogrejejo za poznejše 

večje vzpone. Vsako leto prevozijo približno 1500 
kilometrov, doslej najdaljša pot (150 kilometrov) pa jih je 
vodila čez Pavličevo sedlo. 

Kolesarke in kolesarji so se v novih dresih nastavili objektivu 
na Trgu pod gradom.

MIRO PINTAR
1947–2022

»Zalubnikarjev Mirko« je ime, ki te je označevalo in po katerem so te vsi poznali. 
Ko objokujemo tvojo prezgodnjo smrt, hkrati slavimo tvoje življenje in smo 
ponosni, da smo v tvoji družbi lahko odkrivali radosti življenja. Tvoje je pustilo 
velik pečat. 
Bil si preprost, skromen in človeški, mož z velikim srcem in močno energijo. Bil 
si prijatelj, rama za tolažbo, beseda za čudovite rime, ki si jih spisal. Bil si pevec 
z močnim in barvitim glasom, prijeten sogovornik in dober poslušalec. Cenil 
si prave vrednote in po njih živel. V tebi ni bilo kančka zahrbtnosti in zavisti. 
Obkrožen si bil z ljudmi. Nikogar nisi prezrl in ga pustil ob strani.
Nisi mogel živeti brez teka, kolesa, gibanja in dela na sploh, brez svojega Lubnika, 
ki si ga tako ljubil. Kako si se veselil, da bomo letos po treh letih spet tekli trojke! 

Dva dni pred tem si nenadoma odšel. Mi pa smo kljub temu tekli – s tabo in zate. Ves čas si bil v tisti svoji 
rumeni rutki nekaj korakov pred nami. 
Kot mladenič si dirkal z motorjem in bil zelo uspešen. Tekmoval si na tekaških smučeh, gonil kolo, bil gorski 
tekač. Udeleževal si se najbolj dolgotrajnih in napornih gorskih maratonov, bil si večkratni udeleženec 
ljubljanskega maratona. Vse ceste, steze in stezice so te spoznale.
Znal si zidati, vozil si velike tovornjake in avtobuse, nazadnje si kot voznik rešilnega avtomobila reševal 
življenja. Nesebično si pomagal bolnim in obnemoglim.
Znane so tvoje besede, ki si jih velikokrat izrekel: »Da bi dolgo živel in hitro umrl.«
Spomin nate bo v naših srcih ostal živ, dokler se ti ne pridružimo na oni strani.
Pogrešamo te! Počivaj v miru!
            Jožica Anžel

ŠPORT

V SLOVO 
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STRELSKA TEKMOVANJA 2022
Ivanka Prezelj

V petek, 8. aprila, smo se udeležili športno-
rekreacijskih iger v streljanju z zračno puško v 
kinodvorani na Češnjici. Tekmovali smo v parih, 
enotno za moške, mešane in ženske dvojice. Glasno 
smo zaploskali zmagovalnemu paru Nevenki 
Mandić Orehek in Frančiški Demšar Mesec. Drugo 
mesto sta zasedla Janko Žorž in Franc Prezelj, tudi iz 
DU Škofja Loka, tretji pa sta bili članici DU Medvode. 
Naše društvo je zastopala še dvojica Olga Loboda in 
Ivanka Prezelj in osvojila 4. mesto.

V sredo, 11. maja, je DU Škofja Loka organiziralo 
pokrajinsko tekmovanje PZDU v streljanju z zračno 
puško. Udeležilo se ga je 44 strelk in strelcev iz 
osmih gorenjskih društev upokojencev. Štiričlanski 
organizacijski odbor se je sešel večkrat, člani pa 
smo si razdelili naloge in opravila, tako da je na 
tekmovanju, ki je potekalo v Strelskem društvu 
Škofja Loka, vse potekalo tako, kot je prav. Zato tudi 
na izvedbo tekmovanja in rezultate ni bilo pripomb 
ali pritožb, bile pa so izrečene zahvale in pohvale. 
Sodelovale so štiri ženske ekipe. Ženska ekipa DU 
Škofja Loka je osvojila 1. mesto (471), 2. mesto je 
tesno za nami pripadlo ekipi DU Kamnik (470), 
ekipa DU Naklo je osvojila 3. mesto (417), 4. mesto 
(369) pa ekipi DU Tržič Kot posameznici sta prvi dve 

mesti zasedli Marija  Hribar in Jana Smrekar, obe 
iz DU Kamnik, tretja je bila naša Nevenka Mandić 
Orehek. Preostale strelke iz našega društva smo 
se med 16 nastopajočimi uvrstile takole: 4. mesto 
Marija Sovinc, 6. mesto Ivanka Prezelj, 9. mesto Olga 
Loboda in 11. mesto Frančiška Demšar Mesec.
Med moškimi je zmagala ekipa DU Kamnik (539), 
2. mesto so zasedli strelci DU Škofja Loka (493), 
3. mesto DU Tržič (459), 4. mesto DU Jesenice, 5. 
mesto DU Naklo, 6. mesto DU Bohinjska Bistrica. 
Kot posamezniki so prva tri mesta zasedli strelci DU 
Kamnik: Marjan Repič (183), Roman Radej (182) in 
Pavel Serša (174). Strelci DU Škofja Loka so se uvrstili 
takole: 4. Janko Žorž, 5. Henrik Peternelj, 8. Janko 
Demšar, 9. Boris Vodopivec, 11. Franc Prezelj  in 21. 
Adolf Kočar. 
DU Radovljica in DU Dovje Mojstrana sta na 
tekmovanje napotili strelca, ki sta nastopila kot 
posameznika, saj zaradi pomanjkanja strelcev ne 
morejo sestaviti ekip. Enako se je letos prvič zgodilo 
tudi s strelkami DU Jesenice.
Tudi zato vabimo vse upokojenke in upokojence, 
ki se vključujete v DU Škofja Loka, da se nam 
pridružite, saj le tako naš strelski šport ne bo zamrl 
tudi pri nas.

Najboljše strelke in strelca na Češnjici

Strelke med pokrajinskim tekmovanjem

ŠPORT

AFORIZMI 
Edo Erzetič

Aforizmi so koncentrat nesmislov.
Ne govori mi o miru, če pa smrdiš po smodniku.
Čudno: v isti obleki sem lahko gospod ali berač. 

Človek je zares čudno bitje. Za isto stvar bi se nad 
njim zjokal in nakrohotal obenem. 
Greh je proizvod satanove reklame. 



Mi o sebi - junij 2022 25

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
Nada Somrak

Virus ni okrnil namiznega tenisa in tudi letos smo 
pridno vadili, kajpak ob upoštevanju PCT-pogojev. 
Ob koncu leta 2021 in ob koncu spomladanskega 
dela vadbe smo pripravili tudi tekmovanji v 
naključnih dvojicah. Pri tem smo bili člani društva 
upokojencev kljub sodelovanju mlajših igralcev zelo 
uspešni.
Sodelovali smo v občinski namiznoteniški ligi in 
izmed desetih ekip zasedli 8. mesto.
Najlepši dogodek je bilo medgeneracijsko srečanje 
mladine iz NTK Škofja Loka, članov ŠD Partizan in 
DU. Po dveh letih, ko se nismo družili, je potekalo v 
prijetnem razpoloženju, igranju namiznega tenisa, 
nogometa, prstometa,  ob hrani z žara in pijači. 
Razšli smo se z željo, da to ponovimo prihodnje leto.
Septembra bomo znova vzpostavili rekreacijo 

v dvorani Poden. Z veliko energije se bomo 
pripravljali na vnovično organizacijo prvenstva 
PZDU 2022 v namiznem tenisu.
Vsem članom DU želimo lepo, toplo in aktivnosti 
polno poletje. Se vidimo znova jeseni na športnih 
terenih!

BALINARJI NADALJUJEJO S POLNO PARO 
Smiljana Oblak

tretje Tržičanke.
Že dolga leta vsako leto (s premorom dveh let 
zaradi korone) na balinišču na Trati organiziramo 
balinarski turnir za ženske. Povabili smo šest  ekip, 
dve sta zaradi bolezni udeležbo odpovedali, 
nastopili pa sta še dve naši. Šest ekip se je v 
petih krogih pomerilo vsaka z vsako in povedati 

V ženski balinarski sekciji smo zaradi slabšanja 
zdravstvenih razmer januarja prekinile treninge, 
a smo že februarja spet začele redno trenirati in 
ob sproščanju ukrepov tudi normalno tekmovati. 
Tako so za nami tri večja tekmovanja: medobčinske 
športno-rekreacijske igre (ŠRI) v organizaciji Športne 
zveze, gorenjsko prvenstvo PZDU in tradicionalni 
domači turnir na Trati.
V soboto, 23. aprila, je ŠRI na balinišču na Trati 
vodil Jure Štancer v organizaciji kluba Loka 1000. 
Tekmovanja dvojic se je udeležilo dvanajst naših 
članic. Zmagali sta Marija Sovinc in Marica Sorčan, 
drugi sta bili Nada Fojkar in Irena Berginc, tretji pa 
Vojka Mihelič in Smiljana Oblak.
Že čez dva dni, 25. aprila, smo tekmovale 
na gorenjskem prvenstvu PZDU v Komendi. 
Udeležba je bila rekordna, saj je nastopilo štirinajst 
ekip oziroma kar približno 70 tekmovalk. V 
predtekmovanju smo bile razvrščene v štiri skupine 
in v četrtfinale sta se uvrstili po dve najboljši ekipi 
iz vsake skupine, torej osem ekip. V tem krogu 
tekmovanja smo v zadnjem obratu nesrečno 
izgubile s Kranjem z rezultatom 4 : 5 in se tako 
uvrstile na končno 5. mesto. Igrale smo: Vojka 
Mihelič, Tončka Dolinar, Zvonka Rant, Nada Fojkar 
in moja malenkost. Zmagale so igralke Predoselj, 
druge so bile članice Javornika - Koroške Bele in 

Zmagovalke turnirja na Trati. Z leve: Irena Berginc, 
Marija Sovinc, Marica Sorčan in Nada Fojkar

ŠPORT
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moram, da je bilo to res naporno. Med odmorom 
po predtekmovanju smo naše goste pogostili s 
kosilom, potem pa smo tekmovali še v bližanju. 
V finalu je zmagala naša prva ekipa v postavi 
Marica Sorčan, Marija Sovinc, Nada Fojkar in naša 
najmlajša novinka Irena Berginc. Drugo mesto je 
zasedla ekipa Bičevje iz Ljubljane, tretje pa ekipa iz 

Mengša. Zmagovalka tekmovanja v bližanju je bila 
naša Nada Fojkar. Kot vedno smo organizirale tudi 
srečelov, saj si na ta način omogočimo pokrivanje 
stroškov tekmovanj. Hvala vsem dekletom, ki so 
poleg tega, da so tekmovale, tudi prodajale srečke 
in pomagale kuhati, še posebej pa Veri Hartman in 
sodniku Juretu Štancerju.

ODLIČNI ORGANIZATORJI IN TEKMOVALCI
Ivan Hafner

V sredini maja smo po petih letih znova organizirali 
upokojensko prvenstvo Gorenjske v kegljanju za 
leto 2022. Odziv na naš razpis je bil presenetljivo 
velik: prijavilo se je in tekmovalo kar 15 moških 
in 7 ženskih ekip oziroma več kot zadnjih nekaj 
koronskih let
Dvodnevno kegljanje na kakovostnem štiristeznem 
kegljišču v športni dvorani Poden je potekalo od 
jutra do večera. Za nas, organizatorje, je bilo kar 
naporno. Organizacijski odbor je vodil avtor tega 
pisanja ob pomoči predsednika DU Škofja Loka Mira 
Duića ter pomočnic Vojke Mihelič in Smiljane Oblak. 
Ob pomoči Mirka Arharja iz športne dvorane Poden, 
ki je vodil tehnično in računalniško kegljanje in 
bil tudi sodnik, smo ob brezhibnem sprotnem 
prikazu rezultatov organizacijo izpeljali tekoče, brez 
zastojev, pripomb ali pritožb, vse to pa je razvidno 
tudi iz poročila delegata PZDU Draga Kolarja. 
Pa poglejmo rezultate. V ženski konkurenci sedmih 
ekip je znova zmagala najboljša ekipa zadnjih 
let, ekipa DU Kamnik. To ne preseneča, saj v njej 
tekmujejo nekdanje klubske tekmovalke, ki še 
vedno dosegajo odlične rezultate. Ekipa je podrla 
2171 kegljev. Druga je  bila ekipa DU Tržič (2109 
kegljev). Ženska ekipa DU Naklo, ki jo je okrepila 
nekdanja reprezentantka Silva Fleischman, je podrla 
2020 kegljev. Naše (vse ljubiteljske) kegljačice so 
bile odlične četrte (1994 kegljev). Tekmovale so 
Smiljana Oblak, Zdenka Gaber, Majda Bogataj in 
Tina Ušeničnik, rezerva je bila Vojka Mihelič. Poznala 
se je bolniška odsotnost Marije Tolar, sicer trdne 
članice naše tekmovalne ekipe. Najboljša je bila 
tokrat Zdenka Gaber, ki je podrla 553 kegljev.
Tekmovanje šteje tudi kot posamično prvenstvo 
Gorenjske.
Prvakinja Gorenjske 2022 je postala članica DU 
Kamnik Lidija Pirman (564 podrtih kegljev), druga 
je bila Francka Novak Stare (555 kegljev), z le dvema 
kegljema manj pa je bila odlična tudi naša Zdenka 
Gaber. Čestitamo! 

V moški konkurenci tokrat ni zmagala favorizirana 
ekipa DU Kamnika, temveč presenetljivo DU 
Javornik - Koroška Bela. Njeni člani so podrli kar 
2215 kegljev. Druga je bila ekipa DU Kamnik 
(2174), tretja ekipa DU Tržič (2166); naši so zasedli 
nehvaležno četrto mesto (2156), vendar je to v 
močni konkurenci še vedno odlično. Rezultat je 

Kokrica (573 kegljev), prav toliko jih je podrl Marko 
Hočevar iz DU Javornik - Koroška Bela, a je bil slabši 
v čiščenju.
V skupnih rezultatih moških in ženskih ekip, ki 
so merilo za osvojitev PREHODNEGA POKALA – 
podeljuje ga PZDU Gorenjske –, se je odlikovalo 
zastopstvo DU Kamnik, saj ga je osvojilo s 4345 
podrtimi keglji. Drugi najboljši rezultat so dosegle 
ekipe DU Tržič, naši pa so bili s 4150 podrtimi keglji 
tretji. Odlično!
Rezultatsko lahko nastope naših ekip ocenimo kot 
daleč najboljše v daljšem časovnem obdobju. Še 
enkrat smo dokazali, da smo preizkušeni in dobri 
organizatorji in da imamo tudi odlične in zagnane 
tekmovalce.

najboljši v zadnjih 
letih.
Peter Mravlja je 
podrl 588 kegljev, 
ta dosežek pa 
mu je zadoščal, 
da je postal 
prvak Gorenjske. 
Čestitamo! 
Janko Fojkar je 
podrl 531 kegljev, 
Jože Avguštin 530, 
Stane Voršič pa 507.  
V posamični 
konkurenci smo 
tako po dolgih 
letih dobili prvaka 
Gorenjske. Drugi je 
bil Ivo Kepic iz DU 

Peter Mravlja – prvak 
Gorenjske za leto  2022

Nadaljevanje s prejšnje strani
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POMLADNI KEGLJAŠKI MOZAIK 
Ivan Hafner

Pomladno kegljaško dogajanje je bilo izjemno 
bogato. V mozaiku so zajeti rezultati marčevskega 
tekmovanja Tandem dvojic, medobčinskega 
prvenstva dvojic, tekmovanja dvojic v Železnikih in 
razglasitev najboljših kegljačev in kegljačic Športne 
zveze Škofja Loka v sezoni  2021/2022.

finalu pa štiri najboljše. Med našimi štirimi pari sta 
bila v prvem krogu odlična dva para. Janko Fojkar 
in Tine Uršič sta bila s 1125 podrtimi keglji vodilna, 
takoj za njima pa sta bila Peter Mravlja in Roman 
Selan s 1082 podrtimi keglji. V finalu najboljših štirih 
so se izkazali kegljači kegljaškega kluba. Zmagala 
sta Dejan Lorenčič in Rok Zrim z 2200 podrtimi 
keglji. Naša Janko in Tine sta bila tretja, Peter in 
Roman pa četrta – vsekakor lep uspeh.

Tekma dvojic pri Meru v Železnikih
Na to dokaj neugodno kegljišče, ki ga obvladajo le 
domačini, smo prijavili en moški in en ženski par ter 
dva mešana para. Po pričakovanju so bili rezultati 
bolj skromni. Med osmimi pari so bili naši trije na 
repu. Najboljša šesta sta bila Tine Uršič in Peter 
Mravlja.

Najboljši kegljači in kegljačice v sezoni 2021/2022
Za te lovorike štejejo rezultati ponovoletnega 
turnirja, najboljši trije rezultati medobčinske lige ter 
rezultati posamičnega medobčinskega prvenstva in 
prvenstva parov. V ženski konkurenci je točkovanje 
zajelo 13 kegljačic. Naše so bile najboljše. Na prvih 
štirih mestih si sledijo: Smiljana Oblak (2998 podrtih 
kegljev), Zdenka Gaber (2884), Majda Bogataj 
(2754) in Tina Ušeničnik (2179). Moško točkovanje 
je zajelo 38 kegljačev. Tudi v tej kategoriji so bili 
vodilni kegljači našega društva! Roman Selan je kot 
prvi zbral 3228 podrtih kegljev, takoj za njim se je 
uvrstil Peter Mravlja (3212), sledita pa Janko Fojkar 
(3205) in Tine Uršič (2949). Rezultati kažejo, da so 
naši kegljačice in kegljači najboljši na območju UE 
Škofja Loka.   

ŠPORT

Tandem dvojic
Na tekmovanje 
v prvi polovici 
marca se je 
prijavilo osem 
dvojic, od tega 
štiri iz našega 
društva. Po hudih 
bojih na dvojno 
izpadanje sta v 
močni konkurenci 
zelo dobro drugo 
mesto zasedla 
naša Janko Fojkar 
in Roman Selan, 
takoj za njima 
sta bili Smiljana 
Oblak in Zdenka 
Gaber.

Medobčinsko prvenstvo dvojic 
Tekmovanje v dveh krogih je bilo v prvi polovici 
aprila. Razpisano je bilo sicer tekmovanje za moške, 
ženske in mešane dvojice, a so zaradi premajhnega 
števila prijav tekmovanje združili v eno kategorijo. 
Tako je v prvem krogu nastopilo deset dvojic, v 

V prvem krogu sta nastopili 
tudi naši dvojici Zdenka Gaber 
in Smiljana Oblak  ter Roman 

Selan in Peter Mravlja.

Roman je bil najboljši med samimi klubskimi asi.
V finalu sta kegljala tudi Roman in Peter, 

bila sta četrta.
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KEGLJAČI SKLENILI SEZONO PRI ANDREJONU
Ivan Hafner

Klubsko prvenstvo v kegljanju že triindvajsetič sklenili pri Andrejonu in razglasili rezultate

Prvenstvo našega društva v kegljanju je potekalo 
od začetka februarja do začetka maja 2022. Začelo 
ga je 13 kegljačev, končalo 10, vzrok osipa pa so bile 
poškodbe ali zdravstveno stanje. Začelo in končalo 
pa je 10 kegljačic. 
V sredo, 31. maja, smo se po dolgoletni tradiciji 
podali najprej na Blegoš, (večina do koče na 
Blegošu), nato pa smo se zbrali na kosilu in druženju 
v kmečkem turizmu Pri Andrejonu. Tam nas je 
pozdravil naš predsednik Miro Duić, nas pohvalil za 
vztrajno kegljaško aktivnost in odlične tekmovalne 

medaljo je v odsotnosti dobila Slavka Plestenjak. 
Čakajoč na operacijo je s stisnjenimi zobmi zdržala 
do konca prvenstva, sklepni del pa dočakala v 
postelji. Rezultati so bili primerni za polžka.
Vsi, ki so končali prvenstvo, so ob razglasitvi 
rezultatov prejeli darilno vrečko s praktičnimi 
nagradami, ki so jih poleg ŠZ Škofja Loka darovali 
moji domači donatorji.
V točkovanju rezultatov vseh tekem v okviru ŠZ 
Škofja Loka so prva tri mesta v moški in ženski 
konkurenci pobrali naši kegljači in kegljačice, in to 

ŠPORT

rezultate ter nam tako zavzetost zaželel še 
za naprej. Sledili so moje poročilo, ocena 
uspešnosti na treningih in tekmovanjih, uradna 
razglasitev klubskega prvenstva in pogled na 
najuspešnejše tekmovalne dosežke sekcije v 
tej sezoni.
Klubski prvak sezone 2021/2022 med moškimi 
je Roman Selan, ki je s 586 podrtimi keglji 
dosegel tudi najboljši rezultat prvenstva in svoj 
osebni rekord. Srebrno medaljo si je prislužil 
ves čas vrhunski Peter Mravlja. V društvu drugi, 
na Gorenjskem pa prvi, saj je s 588 podrtimi 
keglji postal prvak gorenjskih upokojencev, 
in to pri svojih 84 letih! Bron si je priigral Jože 
Avguštin, ki je s 601 podrtim kegljem dosegel 
svoj osebni rekord in najboljši kegljaški rezultat 
te sezone, s tem pa se je kot peti med našimi 

Pri blegoški koči se nas je zbralo rekordno število, nekateri 
so se nam pridružili še Pri Andrejonu.

kegljači v vsej zgodovini klubskega kegljanja vpisal 
tudi v »klub 600«. Četrto mesto je zasedel Janko 
Fojkar, peto pa sta si razdelila Stane Voršič in Tine 
Uršič. Medaljo s polžkom je v odsotnosti prejel 
Jože Primožič, fenomen posebne vrste. Ta 85-letnik 
zaradi slabega zdravja nekaj let ni več kegljal. Že 
nekaj let živi v domu ostarelih v Stari Loki, letos 
pa je spet hodil redno kegljat, z vmesnimi počitki 
seveda. Vsi smo ga bili veseli.
Med  ženskami je klubska prvakinja postala 
Smiljana Oblak. Edina med ženskami je v 10 krogih 
presegla 5000 podrtih kegljev. S 557 podrtimi 
keglji je dosegla tudi najboljši rezultat te sezone. 
Srebrno medaljo si je prislužila Zdenka Gaber z 
najodmevnejšim rezultatom naših kegljačic, tretjim 
mestom in 553 podrtimi keglji na gorenjskem 
prvenstvu. Bron je osvojila Majda Bogataj, sledijo 
ji Vojka Bogataj, Tina Ušeničnik in druge. Polžkovo 

v skoraj enakem vrstnem redu kot na društvenem 
prvenstvu. Tako lahko ugotovimo, da so na Loškem 
najuspešnejši naši kegljači. 
Število tekmujočih se zaradi starosti, zdravja in 
poškodb nekoliko zmanjšuje, število ljubiteljev 
kegljanja in kegljaškega druženja pa se povečuje – 
na zaključku nas je bilo kar 33, rekordno doslej.
Po končanem uradnem delu je sledilo prijetno 
druženje. Izvedli smo tudi že skoraj tradicionalno 
tekmovanje naključnih dvojic v prstometu. Ker mi 
hrbtenica že vrsto let ne dovoljuje, da bi aktivno 
kegljal, skušam tekmovalno kondicijo vzdrževal 
z lažjim športi, tudi s prstometom. Naključje je 
naneslo, da sem z žrebom za partnerico dobil mlado 
ljubiteljico Leo. Med 12 dvojicami sva zmagala, 
čeprav je bil moj prispevek skromen, a v finišu 
odločilen. Dobre volje smo se še pred mrakom 
odpravili na svoje domove.  
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POHODNIKI PONEDELJKOVIH SKUPIN
Dragica Gartner

VESELI POHODNIKI

Tokrat naj bo malo drugače. 
Zakaj bi vedno pisali le o 
pohodnicah, dajmo tokrat 
o pohodniku. Ni najstarejši 
v skupini, a z ženo Miro že 
od vsega začetka hodita 
s ponedeljkovo skupino. 
Predstavljam vam tihega, 
prijaznega in hvaležnega 
pohodnika Janka Bračka. 
Čeprav je sin znane loške 
zdravnice dr. Marije Bračko, 

je bil pokojni Matevž Triler, ki se je ukvarjal tudi z 
nepozabnimi gledališkimi prireditvami, zato jih 
zakonca Bračko še vedno z veseljem obiskujeta. Po 
upokojitvi sta se vključila tudi v DU Škofja Loka.
Gospod Janko je povedal: »Veliko nama pomeni 
druženje s pohodniki našega društva. Videla sva 
številne kraje, ki jih drugače ne bi, in veliko lepega 
v naši mali Sloveniji, kljub temu pa je še vedno 
ostalo veliko neraziskanega. Upava, da bova 
še dolgo zdrava in da bova še lahko hodila na 
pohode. Hvaležna sva vodnikom, ki skrbijo za nas 
pohodnike. V prostem času rad delam na vrtu, v hiši 
in okrog nje. Na kuhanje se ne spoznam, znam pa 
ženi svetovati.«
Janko, bodita zdrava, da bomo skupaj prehodili še 
veliko lepih poti.
Sicer pa nam je v ponedeljkovi skupini letos 
uspelo opraviti šest pohodniških tur. Vsekakor 
moram pohvaliti nadvse prizadevne pohodnice 
in pohodnike, saj se zelo trudijo za dosego 
cilja, s tem pa dokažejo tudi svoje izjemne 
kondicijske sposobnosti. Skupina Polžkov je 
bila več kot odlična. To je dokaz, da je mogoče s 
trudom, vztrajnostjo in nekaj sreče doseči težko 
predstavljivo. Trud je poplačan!! Končni cilj in uspeh 
sta nekaj nepopisnega!

ki smo jo poznali številni, prav nič ne izkorišča slave 
svoje matere. 
Rodil se je januarja 1944 na Dunaju. Šolo je 
obiskoval v Škofji Loki in po  gimnaziji je na VEKŠ-u 
v Mariboru študiral ekonomijo. Najprej je bil 
zaposlen v tovarni klobukov Šešir v Škofji Loki, nato 
pa je do upokojitve delal kot referent za kreditiranje 
gospodarstva oz. podjetij v Gorenjski banki.
V Škofji Loki sta skupaj z ženo Miro in starši zgradila 
hišo in si ustvarila družino. Imata dva sinova in 
enega vnuka, vsi pa živijo v Ljubljani. Z agencijo 
Pisanec sta v preteklosti veliko potovala po svetu, 
zdaj pa jima je korona zmešala štrene, zato se 
več ukvarjata s pohodništvom. Njun prvi vodnik 

Vesela utrinka z našega letošnjega pohoda nad morjem

NEKAJ DOBRIH NASVETOV

● Uspešni ljudje razmišljajo o rešitvah, neuspešni o 
problemih.
● Obrnite se proti soncu in vse sence bodo za vami!
● Ničesar ni mogoče spremeniti čez noč, kljub temu 
pa je treba vztrajno spreminjati.

● Vedno je pomemben cilj.
● Cilji morajo biti jasni, in če želite uspeti, tudi 
merljivi.
● Če boste vztrajni, vam bo uspelo. Ustavite se 
lahko le sami. 
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NEUTRUDNI ČETRKOVI PLANINCI 
Martina Eržen
Za nami je kar nekaj pohodov s četrtkovimi  planinci po letošnjem načrtu 
Po poti od Izole do Pirana nas je nad klifi, kjer nas 
je burja dodobra prepihala, vodil Slavko. Potem 
nas je Dragica popeljala na zanimiv neznani hrib 
Škavnica nad Vipavo, znan po zanimivih skalah na 
vrhu – škrapljah. Naslednji izlet je bil na Sv. Ano 
nad Ribnico, s katere je ob lepem vremenu moč 
uživati v čudovitem razgledu. Zaradi obilice snega 
smo Menino planino preložili na poznejši čas in 
se namesto tega zapeljali na Dolenjsko do Čateža. 
Povzpeli smo se na hrib Sv. Vid in še naprej na Veliki 
Cirnik, sledil pa je spust do vasi Globočice, kjer nas 
je na turistični kmetiji pričakala malica. Zelo zanimiv 
je bil pohod »S klopce na klopco« po Štajerski. 
Tamkajšnje turistično društvo je na nekoliko višjih 
gričkih postavilo klopce z informativnimi tablami 
in žigi, tako da smo hodili malo gor in malo dol, od 
klopce do klopce. Pohod smo sklenili na turistični 
kmetiji v vasi Javorje in njen gospodar nam je 
povedal zanimivo anekdoto. Pred domačijo je 
čakal napovedano skupino nizozemskih turistov 
in sporočili so mu, da so že zelo blizu, a turistov 
ni bilo od nikoder. Na koncu so ugotovili, da so v 
Javorjah v Poljanski dolini, kamor jih je usmeril GPS. 
Naše poti radi načrtujemo tako, da spotoma lahko 
občudujemo lepe planinske rože, vendar je bilo na 
izletu v Kočevsko Reko na travnikih še zelo malo 
cvetočih narcis, kljub temu pa je bil pohod po manj 
znanih krajih zelo zanimiv. 
Kako načrtujemo pohode
V vseh teh letih smo vodnice v praksi uvedle 
poseben sistem vodenja in organiziranja pohodov. 

tako da bomo vsi dosegli cilj. Načrt pohodov 
je objavljen v zgibanki planinskega društva in 
časopisu Društva upokojencev Mi o sebi, ki ga ob 
plačilu članarine prejema vsak član. 
Začnemo takoj po novem letu s tradicionalnim 
pohodom Po poti slovenskega tolarja. Žal je ta 
pohod letos odpadel. Februarja organiziramo 
srečanje planincev z različnimi predavanji ter 
z ogledom fotografij vodnice Slavice o naših 
prehojenih poteh in vodnice Dragice o načrtovanih 
letošnjih pohodih. Že ob tej priložnosti zberemo 
prijave za naš prvi pohod, med letom pa prijave 
za pohode zbiramo na prejšnjem izletu ob plačilu 
stroška pohoda. Sicer pa 7–10 dni pred pohodom 
o tem obvestimo zainteresirane na oglasnih 
deskah Društva upokojencev, naše planince pa po 
elektronski pošti. 
Prijave in odjave zbira Martina Eržen na e-naslov: 

ČETRTKOVI PLANINCI

Najprej se vsi vodniki že 
oktobra zberemo v prostorih 
Planinskega društva Škofja 
Loka in sprejmemo načrt naših 
pohodov za prihodnje leto. Vsak 
vodnik pripravi svoje predloge, 
ki jih potem razporedimo na 
vsak drugi četrtek v mesecu, da 
obiščemo morda še neznane 
hribe v različnih slovenskih 
pokrajinah. Načrt pohodov 
je prilagojen starosti naših 
udeležencev. Začnemo s krajšimi 
izleti, pozneje se bomo podali 
tudi v višje hribe. Izlete bomo 
vodili udeležencem primerno, 

Po Štajerski: S klopce na klopco

Pohod S klopce na klopco
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PROGRAM LETOVANJ, IZLETNIŠTVA IN DRUGIH AKTIVNOSTI 
                     (junij–december  2022)

24. junij–1. julij  Delfin Izola – letovanje
25. junij–2. julij  Hvar – letovanje
6. 7.,13. 7., 20. 7., 27. 7. kopalni izleti – Izola (Delfin)
3. 8.,10. 8.,17. 8.  kopalni izleti – Izola (Delfin) 
10.–17. september  Korčula – letovanje
september   trgatev
27. september–5. oktober Fojnica – zdraviliško letovanje                                                                
10. november   martinovanje    
 
Vsi, ki se boste prijavili na kateri koli izlet, morate imeti plačano članarino za leto 2022!

GREMO NA POT

VABLJENI NA KOPALNE IZLETE 
 
Izletniška sekcija DU Škofja Loka obvešča, da bo za 
svoje člane in člane DU Železniki vsako sredo v juliju 
in prve tri srede v avgustu organizirala enodnevne 
kopalne izlete v Izolo. Odhod iz Železnikov bo 
ob 6. uri, z AP Škofja Loka pa ob 6.30. Tako kot po 
navadi bo pot potekala proti Ljubljani (z možnostjo 
dodatnih vstopnih postaj) ter po avtocesti do 
cestninske postaje Ravbarkomanda, kjer bo krajši 
postanek. Vožnja se bo nadaljevala do hotela Delfin 
v Izoli. Sledilo bo kopanje do poznega popoldneva, 
v večernih urah pa se bomo (odhod ob 19. uri) iz 
Izole vrnili v Škofjo Loko in Železnike. Cena izleta, 
v katero so vključeni avtobusni prevoz s cestnino 
in administrativni stroški, je 14 evrov. Prevoz boste 

plačali na avtobusu. Po želji lahko v hotelu Delfin 
naročite kosilo, ki stane 12 evrov, vstopnica za 
celodnevno kopanje v zunanjem ali notranjem 
bazenu hotela pa s popustom stane 10 evrov. Če 
se kljub prijavi na kopalni izlet tega iz opravičljivih 
razlogov ne boste mogli udeležiti, morate odpoved 
sporočiti najmanj dva dneva pred odhodom. 

Prijave sprejemajo do zasedbe avtobusa v pisarni 
društva vsak ponedeljek od 8. do 11. ure po 
telefonu: 04/514 70 25, prijavite pa se lahko tudi 
pri Meti Bertoncelj na GSM: 040/986 422 in Marički 
Plešec na GSM: 040/668 514. 
Udeležba na izletu je na lastno odgovornost. 

martina.erzen@gmail.com ali po GSM: 041/831 041 
do zasedbe avtobusa. Preostali vodniki so še: Slavica 
Laznik, Dragica Gartner, Nežka Trampuš in Slavko 
Bašelj, njihove naslove pa lahko najdete v zgibanki 
Planinskega društva Škofja Loka, tako da se lahko 
prijavite tudi pri njih. Na koncu pohoda ali v kaki 
koči organiziramo tudi toplo malico za počitek 
in druženje. Decembra organiziramo planinsko 
praznovanje za udeležence pohodov v obliki 
pohoda v neznano, ki je skrivnost do zadnjega dne. 
S tem končamo sezono, saj so pozimi poti lahko 
snežene ali ledene  in zato niso varne. 
Več kot štiristo pohodov
Žal je neutrudna Nežka po 27 letih vodenja skupine 
iz zdravstvenih razlogov vodenje prepustila mlajši 
vodnici Slavici Laznik. Na začetku je pohode 

organizirala sama, pozneje pa smo se ji pridružili 
še preostali. V vseh teh letih smo pod njenim 
vodstvom organizirali 457 pohodov na zelo različne 
griče, hribe in vrhove. Na njih je bilo skupaj 21.247 
udeležencev, od tega 15.170 planink in 6.087 
planincev. Številni planinci se udeležujejo pohodov 
že veliko let, nekateri od samega začetka, zato je 
njihova povprečna starost več kot 70 let. Kljub temu 
radi hodijo, saj jih druži veselje do gora, do poti 
proti vrhovom in razgledom, ki se od tam ponujajo. 
Zberemo se različne generacije, znanci, prijatelji, 
sopotniki, zakonski pari, nekaj mlajši, nekaj starejši, 
vsi pa z veliko dobre volje. Zato je ob četrtkih pred 
novo tržnico zelo veselo, saj se tam zbere pisana 
druščina veselih ljudi, vsi v pričakovanju, da bodo 
znova preživeli lep dan v naravi. 
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APULIJA – SONČNA PETA ITALIJE 
Ela Dolinar

Obiskali smo pokrajino Apulija, ki leži prav na peti 
italijanskega škornja 
Kar lepo število naših članov se je odločilo za 

PREDLOG PLANINSKIH IZLETOV               

30. 6.  Snežnik     Slavica
14. 7.  Šavnik     Dragica
28. 7.  Tosc      Slavica
11. 8.  Ferata      Slavica
25. 8.  Virnikov Grintavec   Slavko
  8. 9.  Krožna pot – Ožbolt   Slavica
22. 9.  Ratitovec     Dragica
6. 10.  Črmošnjice –  Na stene  Slavko

20. 10.  Vršič – Sleme    Slavica
 3. 11.  Jošt – Crngrob   Nežka
17. 11.  Stržišče – Durnik    Dragica
 1. 12.  Zaključni izlet v neznano                  N+S+D+M
Rezervni pohod: Čreta

Predlagani planinski pohodi so z datumi, vendar 
se datum in smer pohoda glede na vremenske 
razmere lahko spremenita.

POHODI OBEH PONEDELJKOVIH SKUPIN 

 4. 7.  Planina Pecol – Italija iz Sella Nevea – Italija    Draga
25. 7.  Po poljanskih gričih       Nežka
22. 8.  Po Solčavskem       Branko
12. 9.  Rejcov grič – Vrh Jame na Vojskarski planoti   Draga
 3. 10.  Police – Bukovski vrh na Šentviški planoti    Draga
24. 10.  Vršič po stari cesti       Draga
 7. 11.  Bela krajina        Slavko
21. 11.  Skupno srečanje s kratkim pohodom kar nekam  Vsi vodniki
5. 12.  Okrog Sevnice       Draga

Poti so časovno načrtovane od 3–4 ure in 
1.30–2 uri ali po dogovoru; po večini gre 
za krožne ture. GLEJ OBVESTILA!

Z NAMI NA POT!! Vsi vodniki: Jana, Nika, 
Draga, Franjo, Branko, Slavko, Nežka, 
Slavica

Vodja skupine: Dragica Gartner,  Zg. Luša 25, 4227 Selca,  GSM: 041/607 483,  Tel. doma: 04/514 11 92
e-pošta: gartner.dragica@gmail.com

GREMO NA POT

spoznavanje Apulije. Naš program ogledov 
je bil precej zgoščen in raznovrsten. Sledili so 
si ogledi mest, v katerih smo se v čudovitih 
cerkvah vsaj malce ohladili, in se sprehodili 
med nasadi oljk, ki so zaščitene in stare tudi 
več kot dva tisoč let. Pogumnejši so se tudi 
kopali v morju. Pokušali smo olja, vina, imeli 
tudi v »zadnjo večerjo«.
Na jugu Apulije smo se znašli v deželi 
belih hišk, v deželi pravljičnih trulijev, kjer 
se čas ustavi ... Osrčje Apulije je območje, 
imenovano Valle d’Itria (dolina Itria), ki je s 
svojimi nenavadnimi prebivališči – truliji – 
resnično lepo in posebno. Mesto Ostuni je še 

en biser italijanskega juga, saj je popolnoma belo. 
Ko smo zapustili Apulijo, smo vstopili v Basilicato, 
revno, preprosto in precej pozabljeno italijansko 
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Cveta Škopelja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1, 4220  Škofja Loka
Uradne ure v pisarni društva:
ob sredah in petkih: od 8.–12. ure
Blagajna: od 8.–11. ure 
Telefon: 04/512 06 64
FAKS: 04/512 63 09
E-NASLOV: drustvoupokojencev@gmail.com
Predsednik: Miro Duić, GSM: 040/226 648
Tajnica: Cveta Škopelja, GSM: 040/226 667
Računovodstvo: Milica Habjan, GSM: 040/292 647
Vplačila članarin in enodnevnih izletov: Alenka Malenšek, GSM: 040/857 273 
Letovanja in turistična potovanja: Cveta Škopelja, GSM: 040/226 667 
Sekcija za kulturo: Jelka Dolinar, GSM: 041/801 980
Šport in rekreacija: Miro Duić, GSM: 040/226 648
Planinska sekcija – prijave: Martina Eržen, GSM: 041/831 064
Pohodniška sekcija: Dragica Gartner, GSM: 041/607 483                                        
Glasilo Mi o sebi: Danica Zavrl Žlebir, GSM: 031/626 154 
Marinkina knjižnica: Nevenka Mandić Orehek, GSM: 068/617 159
ob ponedeljkih   od 14.30–16.30 ure in                         
ob sredah in petkih   od 11.–13. ure                                                      
Starejši za starejše in najemna stanovanja: Nežka Fojkar,  GSM: 041/717 210            
Ob smrti našega člana prosimo pokojnikove bližnje, da obvestijo: 
praporščaka Draga Pavičevića, GSM: 040/327 770, svojega poverjenika ali tajnico DU.

KORISTNE INFORMACIJE

pokrajino, katere posebnost je Matera, mestece z 
jamskimi bivališči, t. i. sasiji, vklesanimi v apnenčasto 
pobočje nad sotesko reke Gravino. Zadnji dan 
smo obiskali Castel del Monte – osmerokotni grad 
iz leta 1240, ki je precej nenavaden. Seveda smo 
obiskali še veliko več zanimivih krajev, okušali smo 
okuse dežele, se sladkali s sladoledom. Dežela je 
usmerjena predvsem v kmetijstvo. Osrednji del 
Apulije je bil do dvajsetega stoletja pašnik za več 

kot štiri milijone 
ovac, dandanes 
pa v vsej deželi ni 
več kot 800 tisoč 
glav drobnice, 
pašniki pa so 
se spremenili v 
polja, na katerih 
gojijo žitarice. 
V drugih delih 
Apulije poleg 
žitaric pridelujejo 
še povrtnine, 
predvsem 
pa oljke (50 
milijonov 
dreves). 
Našo pot smo sklenili z obiskom pri Slovenki, ki že 
28 let živi v Italiji. Bogato nam je postregla in nas 
naučila peči fokačo, priljubljeno jed v teh krajih. 
Šest dni je minilo, kot bi mignil, in že razmišljamo, 
kam nas bo pot zanesla prihodnje leto. Če radi 
spoznavate nove kraje in uživate v dobri družbi, se 
nam pridružite.

Trullo Sovrano, sedež prve lekarne v Alberobellu

Oljka velikanka
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KORISTNE INFORMACIJE

ČLANARINA DRUŠTVA ZA LETO 2022
Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči za leto 2022 predvidoma ostajata nespremenjeni, 
to je 12 € in veljata za tekoče leto (januar–december). Član je dolžan plačati članarino praviloma do konca 
meseca junija 2022.
Prispevka posameznega člana sta:
- letna članarina 12 €,
- vpisnina za nove člane 2 € (članska izkaznica),
- vzajemna samopomoč (VS) 12 € (neobvezno).

Člani DU, nastanjeni v domovih za starejše, so s 1. 1. 2020 po sklepu UO DU z dne 7. 8. 2019
oproščeni plačila članarine za DU.
Vsa gotovinska vplačila (članarine, izleti, letovanja) so mogoča med uradnimi urami od 8.–11. ure v 
DU; namesto gotovinskih vplačil lahko plačila nakažete tudi na naš TRR pri GB Škofja Loka, št. 07000-
0001134214 s pripisom namena 2022, referenca SI99. Plačilo članarine vam bomo pozneje v člansko 
knjižico vpisali v pisarni DU.

SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI (VS)
Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna 
skupnost članov, ustanovljena zaradi izplačila 
posmrtnine po smrti člana. Deluje kot sklad in 
jo ureja Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni 
prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi 
upravni odbor ZDUS. 
Vanj se lahko vključijo člani društev upokojencev do 
dopolnjenega 70. leta starosti. Pravica do izplačila 
posmrtnine pripada posameznemu članu po 
preteku čakalne dobe, ki je odvisna od starosti člana 
ob vpisu. Če član društva upokojencev preneha biti 
član društva, ne more biti več član samopomoči in 
nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.  
Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na 
to, da mora biti članarina poravnana vsako leto in 
da po enem letu neplačila članstvo preneha.  
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu 
po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega 
leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne 
pravica do posmrtnine.

Ob smrti člana VPS ima upravičenec pravico do 
izplačila posmrtnine, če je od dneva vpisa v članstvo 
VPS do smrti minilo najmanj 5 let. Upravičenec je 
oseba, ki jo ob vstopu v članstvo VPS ali pozneje 
določi član VPS. Ob smrti člana, ki za tekoče leto 
še ni poravnal članarine in posmrtnine, mora 
upravičenec oz. pooblaščenec to storiti najpozneje 
v šestih mesecih po smrti člana, da lahko upraviči 
izplačilo posmrtnine. Zahtevek za izplačilo 
posmrtnine upravičenec lahko vloži najpozneje po 
12 mesecih od dneva smrti člana VPS. Zahtevku 
za izplačilo posmrtnine mora upravičenec priložiti 
mrliški list umrlega člana ter fotokopije davčne 
številke, osebne izkaznice in bančne kartice 
upravičenca. Če dokumenti po preteku dvanajstih 
(12) mesecev niso bili predloženi, pravica do 
posmrtnine ugasne.
VPS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od 
dneva predložitve navedenih dokazil.

POSEBNO OBVESTILO
Čeprav imamo znova evidentiranih veliko večino 
vaših e-naslovov, vam zaradi prevelikega števila 
naslovnikov ne moremo pošiljati e-pošte. Zato vas 
vljudno prosimo, da do vzpostavitve naše spletne 
strani v tem letu spremljate vsa društvena obvestila 
na oglasnih deskah v društvu, na Šolski ulici ali 

DOBAVA KURILNEGA  OLJA PO UGODNEJŠI CENI 

pri pošti v Škofji Loki oz. v našem glasilu in po 
telefonu. Morebitna nujna vprašanja lahko pošljete 
na naslov Cveta Škopelja sk.loka.du@gmail.com ali 
drustvoupokojencev@siol.net in z veseljem vam 
bomo odgovorili.

Pri društvu lahko naši člani dobijo posebno 
naročilnico za nakup kurilnega olja, ki je še vedno 
nekoliko cenejše, čeprav brezplačnega prevoza za 
večjo količino žal ni več. 

Dobavitelj: P&S, d. o. o., Struževo 66, 4000 Kranj. Vse 
podrobnejše informacije dobite po tel. 04/257 25 75 
oz. GSM: 031/629 073.



Mi o sebi - junij 2022 35

PREDSEDNIK
DU ŠKOFJA 
LOKA

PLANOTA V 
JULIJSKIH 
ALPAH NAD 
BOHINJEM

EVROPSKA 
DRŽAVA, 
NAŠA 
SOSEDA

LETALIŠČE 
PRI DU-
BROVNIKU

ČAS, KO 
PREHAJA 
DAN V NOČ

NEKDANJI 
AVSTRIJSKI 
SMUČARSKI 
SKAKALEC

PREGOVOR, 
REKLO

VRSTA 
PIJAČE



NEMŠKI 
FILOZOF 
MAX 
(1806-1836)

SAD , KATE-
REGA MESO 
SE RADO LOČI 
OD KOŠČICE

BONTON, 
LEPO 
VEDENJE

OZNAKA ZA  
KOLIČINSKO 
MERO

LUKA NA 
JAPONSKEM 
OTOKU 
HONŠU

ZASLUŽENA OSEBA DA PONOVNO IZHAJA GLASILO DU ŠKOFJA LOKA

KRATICA 
ZA VEZE IN 
POZNAN-
STVA

ČEBELJI PANJ
ORGANSKA 
SNOV V 
PREHRANI

RIMSKA 
ŠTEVILKA 
1000


REZINA 
PEČENEGA 
MESA

OGRAJEN 
KRAŠKI 
PAŠNIK

KEMISJKI 
ZNAK ZA 
LANTAN

ŽENSKO IME ŽELEZNIŠKA 
PROGA

ŠTEVILKA 
OSEM

MAJHEN 
KONEC 
POLOTOKA

IME 
SLOVENSKE 
PLESALKE IN 
KOREO-
GRAFINJE 
MLAKAR
(1808 -2000)

OBDELANA 
POLJA

GRŠKA ČRKA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
KISIK
MOŠKO IME

NEPREVD-
NIK, SAMILO

DRŽAVA V 
AZIJI
NASPROTNO 
OD MLADO

ORGLAR, 
ORGLAVEC
(ZAST.)

IVAN CANKAR
KRALJEVIČ IZ 
MANAB-
HARATE

TONE 
SELIŠKAR
PASTIRSKA 
KOČA

NIKOLAJ  
OMERSA  
(SLOV. 
SLIKAR)

PTICA IZ 
DRUŽIN UJED

NEK. NEM. 
SMUČAR 
BITTNER
ZVARJENO 
MESTO

DAN-
SKA IGRALKA 
NEMEGA FILMA-
NIELSEN

DUŠAN HREN

OČKA

IZ KRŠČANSKE 
RELIGIJE, 
JAKOBOV 
BRAT

NIKALNICA
SLOV. HUM. 
PUTRIH 

ELTON JOHN

OTO 
PESTNER

ŽENSKO IME
GRADNIK 
ALOJZ

OSEBA IZ 
SLOV. FILMA 
KEKEC

POJEM V 
MATEM. 
POTENCAH

OTOK V 
EGEJSKEM 
MORJU

SESTAVIL: 

DRNOVŠEK 
JOŽE

RIMSKA 
PROVINCA 
OB DONAVIV GRČIJI 

ZASLUŽNA OSEBA,  DA PONOVNO IZHAJA  
GLASILO DU ŠKOFJA LOKA

V glasilu Mi o sebi tokrat izjemoma objavljamo križanko. Sestavil jo je naš član Jože Drnovšek v zahvalo, ker 
glasilo izhaja še naprej. Rešite jo in do 15. avgusta 2022 pošljite (ali prinesite) sedež Društva upokojencev 
Škofja Loka, Partizanska 1, 4220 Škofja Loka. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične nagrade.  

KORISTNE POVEZAVE - NASLOVI SPLETNIH STRANI
Občina Škofja Loka     https://www.skofjaloka.si/
ZDUS Ljubljana     http://www.zdus-zveza.si/
PZDU Kranj      http://www.pzdugorenjske.si/
Društvo U3 Škofja Loka    http://3univerza-loka.splet.arnes.si/
Ljudska univerza Škofja Loka   https://www.lu-skofjaloka.si/
Zdravstveni dom Škofja Loka    https://www.zd-loka.si
Knjižnica Ivana Tavčarja    https://www.knjiznica-skofjaloka.si/
Lekarna Škofja Loka         https://www.gorenjske-lekarne.si/enote
TIC Škofja Loka     https:/www.visitskofjaloka.si
Radio Sora      https://www.radio-sora.si

KRIŽANKA



FOTOGALERIJA

Sonja Dolinar skrbi za vrtiček pred društvom.Uredniški odbor glasila Mi o sebi

Koncert MePZ Vrelec, 10. junija 2022, v Sokolskem domu Druženje po koncertu MePZ Vrelec

Na gori Krokar


